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შესავალი 
 

„საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 
მრავალეროვანი საქართველო“ დაფუძნდა 
1999 წელს. ორგანიზაცია იცავს 
უმცირესობათა სათვისტომოებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების 
ინტერესებს, რომლებიც საქმიანობას 
ეწევიან საქართველოში მცხოვრები 
ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური 
უმცირესობების ჯგუფების უფლებათა 
დაცვის სფეროში. ორგანიზაციის ძირითად 
სამოქმედო არეალს წარმოადგენს ქ. 
თბილისი, ასევე ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებული სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო 
ქართლის, კახეთის, შიდა ქართლისა და 
აჭარის რეგიონები.  

2003 წლიდან დღემდე „მრავალეროვანი 
საქართველო“ ახორციელებს არჩევნებზე 
დაკვირვებას ეთნიკური უმცირესობებით 
მჭიდროდ დასახლებულ საქართველოს 
რეგიონებში. საარჩევნო დაკვირვების 
მიზანია, ხელი შეუწყოს არჩევნების 

სამართლიანობას და გამჭვირვალობას, ასევე 
გააძლიეროს ეთნიკურ უმცირესობათა 
ნდობა პოლიტიკური და საარჩევნო 
პროცესების მიმართ.  

 „მრავალეროვანი საქართველო“ 
ახორციელებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის 
მუნიციპალიტეტის ორგანოების 
არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს 
მონიტორინგს თბილისსა და საქართველოს 
რეგიონებში: სამცხე-ჯავახეთი, შიდა 
ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო 
ქართლი და კახეთი.  

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი 
ხორციელდება ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.  

წინამდებარე შუალედური ანგარიში 
ფარავს 2021 წლის 1 ივნისიდან 2021 წლის 
31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდს.  

 

მეთოდოლოგია 
 

სადამკვირვებლო მისიის მიზნებიდან გამომდინარე, მეთოდოლოგიურად, ორგანიზაციამ 
წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის განხორციელება, 2021 წლის 1 ივნისიდან, 4 
მუნიციპალიტეტში 4 დამკვირვებლის მეშვეობით დაიწყო1:   

• ნინოწმინდა - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი; 
• ახალქალაქი  - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი; 
• მარნეული  - ქვემო ქართლის რეგიონი;  

 
1 ერთი გრძელვადიანი დამკვირვებელი დაკვირვებას ახორციელებს 1 საარჩევნო ოლქში. 
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• დმანისი - ქვემო ქართლის რეგიონი. 

ხოლო 2021 წლის 1 აგვისტოდან, ორგანიზაციამ გააფართოვა მონიტორინგის მასშტაბი და 
არეალი და წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი კიდევ 17  მუნიციპალიტეტში გააგრძელა. 
შესაბამისად, საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“ 2021 წლის 2 
ოქტომბერს გასამართ მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიას 21 
გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით2 თბილისსა და ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ შემდეგ გეოგრაფიულ არეალში აკვირდება:    

- ნინოწმინდა, ახალქალაქი, ასპინძა, ახალციხე, ადიგენი, ბორჯომი - სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონი; 

- მარნეული, დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა, თეთრიწყარო - ქვემო ქართლის 
რეგიონი;  

- მცხეთა - მცხეთა - მთიანეთის რეგიონი; 
- ლაგოდეხი, საგარეჯო, ყვარელი, ახმეტა -კახეთის რეგიონი; 
- კასპი  - შიდა ქართლის რეგიონი; 
- ისანი, კრწანისი და სამგორი - თბილისი;  

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის დაწყებამდე, ორგანიზაციამ განაახლა საარჩევნო 
თემატიკაზე შემუშავებული მასალები, საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ 
ცვლილებებზე დაყრდნობით და ჩაატარა ტრენინგები გრძელვადიანი დამკვირვებლების 
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. აღნიშნულ ტრენინგებზე გრძელვადიან 
დამკვირვებლებს მიეწოდათ ინფორმაცია, როგორც საარჩევნო კანონმდებლობაში 
განხორციელებულ ცვლილებებზე, ასევე, წინასაარჩევნო გარემოსა და წინასაარჩევნო 
კამპანიის დაკვირვების წესებზე.  

საარჩევნო მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
დამკვირვებლები ინფორმაციას საარჩევნო აქტივობებისა და სავარაუდო დარღვევების შესახებ 
იღებენ:  მედიიდან (ტელე, რადიო, ონლაინ მედია); საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით; 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან და მათი ვებ-გვერდებიდან; სოციალური 
ქსელებიდან; პარტიებისგან, კანდიდატებისგან, პარტიის აქტივისტებისგან; არასამთავრობო 
ორგანიზაციებიდან; მოქალაქეებისგან; საჯარო შეხვედრებიდან.  

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით, გრძელვადიანი დამკვირვებლები 
აკვირდებოდნენ და სწავლობდნენ:    

• პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების პოლიტიკურ და საარჩევნო აქტივობებს;  
• სიძულვილის ენის გამოყენებას წინასაარჩევნო კამპანიაში;  
• პოლიტიკური/საარჩევნო აქტივობების ხელშეშლას; 
• ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას; 
• ზეწოლა/დაშინება/მუქარისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების ფაქტებს; 

 
2 ერთი გრძელვადიანი დამკვირვებელი დაკვირვებას ახორციელებს 1 საარჩევნო ოლქში. 
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• ამომრჩევლის მოსყიდვას და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების 
დარღვევებს;  

• განცხადებებს და საჩივრებს;  
• საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას;  
• ამომრჩეველთა განათლების საკითხებს, მათ შორის, უმცირესობების 

ინფორმირებულობას; 
• პანდემიიდან გამოწვეულ დაბრკოლებებს პოლიტიკური/საარჩევნო აქტივობების 

განხორციელებისა და არჩევნების მომზადება/ ჩატარებაში. 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდება საარჩევნო პრობლემები, საჭიროებები და 
გამოწვევები, ასევე შემუშავდება კონკრეტული რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს 
გაუმჯობესების მიზნით.  

ორგანიზაცია პერიოდულად მიაწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას საარჩევნო კამპანიის 
მიმდინარეობის დაკვირვების შედეგების თაობაზე.  

 

ძირითადი მიგნებები 
 

• 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე 
საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო ცვლილებები ფართო საზოგადოებრივი 
ჩართულობით მიიღო. აღნიშნული ცვლილებების მიზანს 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა და 
არჩევნების მიმართ ნდობის დაბრუნება წარმოადგენდა. ცვლილებების ძირითადი 
ნაწილი ხელს უწყობს არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის გაზრდას. 
ამავდროულად, კვლავ რჩება რიგი საკითხები, რომელთა მოწესრიგებაც 
მნიშვნელოვანია არჩევნების უკეთეს გარემოში ჩასატარებლად. 3 

• საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, 2021 წლის არჩევნებისთვის, ცესკო 
17 წევრით დაკომპლექტდა. მათ შორისაა,  ცესკოს 8 უპარტიო და პოლიტიკური 
პარტიების მიერ დანიშნული - 9 წევრი. საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების 
კუთხით განხორციელებული ცვლილებით, გაიზარდა პოლიტიკური პარტიების 
მონაწილეობა საარჩევნო კომისიების საქმიანობაში. თუმცა, უცვლელი დარჩა ცესკოს 
პროფესიული ნიშნით კომისიის წევრთა არჩევის კუთხით არსებული გამოწვევები:  
ცესკოს პროფესიული წევრების არჩევას საქართველოს პარლამენტში უფრო მაღალი 
მხარდაჭერა სჭირდება (საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის 
უმრავლესობა), თუმცა არსებობს ალტერნატიული მექანიზმიც, რაც ცესკოს 

 
3 მნიშვნელოვანია საარჩევნო დავების წარმოების ვადების გაზრდა და საარჩევნო დავების წარმოების სტანდარტის 
გაუმჯობესება, ამომრჩევლის მოსყიდვის პრევენცია, ზეწოლის და იძულების ფაქტების ობიექტური და დროული 
გამოძიება, საარჩევნო კომისიების პროფესიული წევრებით დაკომპლექტების სტანდარტის ამაღლება, 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრევენცია. 
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პროფესიული წევრების არჩევას საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 
უმრავლესობის მხარდაჭერითაც ითვალისწინებს, თუმცა დროებით, მხოლოდ 6 თვის 
ვადით. ეს მექანიზმი ცესკოს პროფესიულ წევრებად მმართველი პარტიისათვის 
მისაღები წევრების არჩევის შესაძლებლობას ტოვებს.  ამის პარალელურად, გაიზარდა 
თავად პროფესიულ წევრთა რაოდენობა საარჩევნო კომისიის ყველა დონეზე 
(არსებული 6 წევრიდან 8-მდე), რაც  საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური პარტიების 
მიერ დანიშნული წევრების პროპორციის დაბალანსებას ისახავდა მიზნად.  

• 2021 წლის არჩევნებისთვის ცესკოს თავმჯდომარე და ორი პროფესიული წევრი 
საქართველოს პარლამენტმა დროებით, 6 თვის ვადით აირჩია. კანდიდატებმა  
საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობის 
მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს. შესაბამისად, საარჩევნო რეფორმის ერთ-ერთი მიზანი, რომ 
ცესკოს პროფესიული წევრები მაღალი ნდობით არჩეულიყვნენ, ამ ეტაპზე ვერ 
განხორციელდა.  

• პროფესიული წევრების შერჩევის პროცესი საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში 
კანონით დადგენილი წესით წარიმართა და წევრთა არჩევის სხდომები გამჭვირვალედ 
ჩატარდა. თუმცა, გამოიკვეთა ტენდენციები, რომლებმაც შესაძლოა უარყოფითი 
გავლენა იქონიოს საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციურ, მიუკერძოებელ და 
ობიექტურ საქმიანობაზე. ფაქტია, რომ პროფესიულ წევრებად არჩეულ პირთა 
მნიშვნელოვანი ნაწილი საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები არიან, 
რაც მოწყვლადს ხდის მათ დამოუკიდებლობას საარჩევნო კომისიის წევრის 
საქმიანობის განხორციელებისას.  

• დადებით შეფასებას იმსახურებს ცესკოს მიერ დანერგილი ინიციატივა ცესკოს 
სხდომების პირდაპირი ტრანსლირების შესახებ, რაც პანდემიის პირობებში ხელს 
უწყობს ცესკოს საქმიანობის გამჭვირვალობას. დადებით შეფასებას იმსახურებს ასევე 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატებთან ცესკოს მიერ ინტერვიუების 
ჩატარება და ამ პროცესის საჯაროობა. 

• საანგარიშო პერიოდში წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის განსაკუთრებული 
აქტიურობა არ შეინიშნებოდა სამონიტორინგო ოლქებში. აქტიურ საარჩევნო კამპანიას 
ამ საარჩევნო ოლქებში, ძირითადად, მმართველი პარტია აწარმოებდა. აგვისტოს მეორე 
ნახევრიდან გააქტიურდნენ ოპოზიციური პარტიები.  

• მონიტორინგის განხორციელებისას გამოვლინდა ფაქტები, რომელიც სავარაუდოდ 
იძულებით, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურის დატოვებას უკავშირდება. 
სამსახურიდან გათავისუფლებულ პირთა ძირითადი ნაწილის განცხადებით, ისინი არ 
წარმოადგენდნენ მმართველი პარტიისთვის სანდო და მისაღებ კადრებს არჩევნების 
წინ, ამიტომ, მათგან პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან წასვლა 
მოითხოვეს. სამსახური დატოვა ახალციხეში - 2-მა, ახალქალაქში - 7-მა, ხოლო 
დმანისში მერის ბრძანებით გათავისუფლდა 2 პირი. გამოიკვეთა, რომ ამ პირთა 
გათავისუფლების სავარაუდო მიზეზი იყო მათი კავშირები რამდენიმე პოლიტიკურ 
პარტიასთან/პირთან. მათ შორის: „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან,“ გიორგი 
გახარიას პარტიასთან „საქართველოსთვის,“ „ქართულ ოცნებასთან.“  

• საანგარიშო პერიოდში სამონიტორინგო ოლქებში გამოიკვეთა ტენდენცია, როდესაც 
მოქმედი მერები და საკრებულოს წევრები, რომლებიც ამავდროულად კანდიდატებად 
არიან  დასახელებული, დაკავებული თანამდებობებიდან ეწეოდნენ წინასაარჩევნო 
კამპანიას. მართალია, ამ არჩეულ პირებს მოქმედი კანონმდებლობით კანდიდატად 
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წარდგენის გამო სამსახურის დატოვების ვალდებულება არ გააჩნიათ, თუმცა ასეთ 
შემთხვევებში ძნელია გაიმიჯნოს, თუ რომელი აქტივობა უკავშირდება 
სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებას და რომელი - წინასაარჩევნო 
კამპანიას. საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე პერიოდში ადგილობრივი 
ბიუჯეტების ზრდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა, რაც წლების 
განმავლობაში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს და შესაძლოა, მიზნად 
ისახავდეს საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვისათვის სამართლებრივი საფუძვლის 
შექმნას. გვინდა აქვე გამოვყოთ წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად  დაწყებამდე 
საქართველოს მთავრობის მიერ გაჟღერებული არაერთი ინიციატივა, რომელთა 
განხორციელება წინასაარჩევნო კამპანიას ემთხვევა და შესაძლოა წარმოადგენდეს 
საარჩევნო პროცესზე გარკვეული ზეგავლენის მოხდენის მცდელობას ან საარჩევნოდ 
მოტივირებულ ხარჯვას. მსგავსი ინიციატივების წინასაარჩევნო პერიოდში 
ამოქმედება ქმნის არათანაბარ პირობებს არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის, 
ვინაიდან საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებით მმართველი პარტია უპირატეს 
მდგომარეობაში იმყოფება არჩევნებში მონაწილე სხვა სუბიექტებთან შედარებით. 
 

• 5 ივლისის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების ანალიზის საფუძველზე ჩნდება 
საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სიძულვილის ენის გამოყენებით, განსხვავებული აზრის მქონე 
ადამიანების დევნითა და მათ მიმართ ფიზიკური ძალადობის წახალისებით, 
პოლიტიკურ აქტორთა მიერ მიზანმიმართულად ხდებოდა მოვლენების გამოყენება 
პოლიტიკური პრეფერენციების მოსაპოვებლად, ამომრჩეველთა მობილიზებისთვის 
მოახლოებული არჩევნების წინ.  შემთხვევითი არაა, რომ სიძულვილის ენის 
გამოყენება მხარეთა შორის პოლარიზაციისა და ძალადობრივი დაპირისპირების 
განმაპირობებელ და ფაქტიურად, განუყოფელ ნაწილად იქცა. „მრავალეროვან 
საქართველოს“ არაერთხელ გამოუხატავს აღშფოთება საარჩევნო კამპანიის წარმოების 
პროცესში მხარეთა მიერ სიძულვილის ენის გამოყენების მავნე პრაქტიკაზე, რაც თავის 
მხრივ მნიშვნელოვნად აზიანებს როგორც პოლიტიკურ, ასევე საარჩევნო გარემოს და 
საჭიროებს ეფექტური და მდგრადი მიდგომების (ინსტიტუციონალურ, ასევე 
საკანონმდებლო და პოლიტიკის დონეზე) დანერგვას, რათა შემდგომი საარჩევნო 
ციკლებისათვის თავიდან ავირიდოთ აღნიშნული მანკიერი სოციალური ფენომენი. 
 
 

პოლიტიკური კონტექსტი 
 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ორგანოების მორიგი 
არჩევნები 2021 წლის 2 ოქტომბერს დაინიშნა.4 არჩევნებზე ამომრჩეველმა მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი 
თემის მერი უნდა აირჩიოს.  

 
4 https://cesko.ge/res/docs/ShowFiles.pdf 
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2021 წლის 30 ივნისს თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. საქართველოს პრეზიდენტმა ცესკოს თავმჯდომარისა 
და ცესკოს ორი პროფესიული წევრის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად 1 ივლისს ღია 
კონკურსი გამოაცხადა. 2 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა ცესკოს ახალი თავმჯდომარე 
და ორი პროფესიული წევრი 6 თვის ვადით აირჩია. 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი 
მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის 19 აპრილს პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევით 
დასრულდა. პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის შემდეგ შეთანხმებაზე ხელმომწერი პირები 
შევიდნენ საქართველოს პარლამენტში და საპარლამენტო უფლებამოსილების 
განხორციელებას შეუდგენენ. თუმცა, პარლამენტის ცალკეულმა დეპუტატებმა და რიგმა 
პოლიტიკურმა პარტიებმა შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს.5 „ქართული ოცნების“ 2021 წლის 
16 აპრილის შეთავაზების თანახმად, რომელიც პოლიტიკურ შეთანხმებაშიც აისახა, 
ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნებოდა 2022 წელს იმ შემთხვევაში, თუ 2021 
წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება 
მიიღებდა ნამდვილი პროპორციული ხმების 43%-ზე ნაკლებს.6 თუმცა, 28 ივლისს „ქართულმა 
ოცნებამ“ 19 აპრილის პოლიტიკური შეთანხმების ანულირება მოახდინა. შესაბამისად, 
მმართველმა პარტიამ უარი თქვა გაცემულ დაპირებაზე, რომ რიგგარეშე საპარლამენტო 
არჩევნების ჩატარება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მმართველი პარტიის 
მიერ მოპოვებულ მხარდაჭერაზე ყოფილიყო დამოკიდებული. პოლიტიკური შეთანხმებიდან 
გასვლის მიზეზად „ქართულმა ოცნებამ“ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ 
შეთანხმებაზე ხელის მოწერაზე უარი დაასახელა და განმარტა, „ქართულმა ოცნებამ“ 
პირნათლად შეასრულა პოლიტიკური შეთანხმებით გათვალისწინებული თითოეული 
პუნქტი.7 „ქართული ოცნების“ მიერ პოლიტიკური შეთანხმებიდან გასვლამ, უპირველეს 
ყოვლისა, ზიანი მიაყენა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და საერთაშორისო იმიჯს, ასევე საფრთხე 
შეუქმნა ქვეყნის სანდო პარტნიორად აღქმას.8 რამდენიმე თვის განმავლობაში, საქართველოს 
საერთაშორისო პარტნიორების ერთობლივი ძალისხმევით მიღწეული პოლიტიკური 
შეთანხმება და მისი კეთილსინდისიერი შესრულება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო 
ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაპირისპირებისა და პოლარიზების შემცირების, 
პოლიტიკური პლურალიზმის უზრუნველყოფის, ქვეყნის დემოკრატიული 
განვითარებისთვისა და არსებულ საგარეო გამოწვევებთან გასამკლავებლად.9 მათ შორის, 
მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნის მოსახლეობის ევრო-ატლანტიკური არჩევანის, ასევე 
დემოკრატიული რეფორმების მხარდასაჭერად.  

2021 წლის 26 ივლისს საქმიანობა დაასრულა საქართველოს პარლამენტის დროებითმა 
საგამოძიებო კომისიამ, რომელსაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობასთან 
დაკავშირებული საარჩევნო დარღვევები უნდა შეესწავლა და არჩევნების საბოლოო 
შედეგებზე მათი გავლენა უნდა დაედგინა. პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციური 

 
5 ანგარიშის გამოქვეყნების დროისათვის „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ პოლიტიკურ შეთანხმებას ხელი 
მოაწერა. 
6 https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf გვ.8 
7 https://www.interpressnews.ge/ka/article/667608-kartuli-ocneba-19-aprilis-shetanxmebas-anulirebulad-acxadebs/ 
8 „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური შეთანხმებიდან გასვლა „მრავალეროვანმა საქართველომ“  განცხადებით 
შეაფასა. იხ. განცხადება: https://www.facebook.com/PMMG.ORG/posts/4565340976849781 
9 https://www.facebook.com/PMMG.ORG/posts/4565340976849781 

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
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პარტიების ძირითადმა ნაწილმა კომისიას ნდობა არ გამოუცხადა და მის საქმიანობაში 
მონაწილეობა არ მიიღო.  საგამოძიებო კომისიის დასკვნის თანახმად, გამოვლენილ ხარვეზებს 
რაიმე არსებითი გავლენა საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებზე ვერ ექნებოდა.10 
ამავდროულად, საგამოძიებო კომისიამ შეისწავლა ადგილობრივი სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციების 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო მონიტორინგის ანგარიშები 
და ამ ორგანიზაციების სადამკვირვებლო საქმიანობის კრიტიკით დაკავდა.11  

 2021 წლის 5 ივლისს თბილისის ცენტრში, რუსთაველის გამზირსა და მის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, სადაც „თბილისი პრაიდი“ იმართებოდა, ადგილი ჰქონდა რადიკალური და 
ძალადობრივი ჯგუფების მიერ LGBTQ+ თემის წარმომადგენლებზე, უფლებადამცველებზე და 
ჟურნალისტებზე თავდასხმებს, ძალადობისა და ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის 
ფაქტებს. მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციისა და კადრების მიხედვით, ფიზიკური და 
სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ჯამში ათეულობით მედიასაშუალების წარმომადგენელს. 
განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო სასულიერო პირთა, როგორც ძალადობრივი 
მოწოდებები, ისე თავად ძალადობის ფაქტები ჟურნალისტებისა და სხვა  პირთა მიმართ. ასევე 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებზე განხორციელებული, ორგანიზებული 
თავდასხმები. რადიკალთა კონცენტრაციისა და თავშეყრის ადგილებში სამართალდამცავთა 
შეუსაბამო რაოდენობა, ასევე ძალადობაზე ადექვატური და მყისიერი რეაქციის არქონა გახდა 
საფუძველი ათობით ჟურნალისტზე და სხვა მოქალაქეებზე თავდასხმებისა თუ ძალადობისა, 
ხოლო რეაგირების გარეშე დარჩენილმა ძალადობისკენ და კანონდარღვევებისკენ 
მოწოდებებმა, გააჩინა სრული დაუსჯელობის განცდა.12  

2021 წლის 11 ივლისს  საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს ტვ პირველის ოპერატორი, 
ალექსანდრე ლაშქარავა, რომელსაც 5 ივლისს მოძალადე ჯგუფებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა 
მიაყენეს და ჯანმრთელობა დაუზიანეს. ჟურნალისტის გარდაცვალებამ დიდი მღელვარება 
გამოიწვია საზოგადოებაში, რასაც რუსთაველის გამზირზე მთავრობის საწინააღმდეგო 
საპროტესტო აქციების გამართვა მოჰყვა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები 
ჟურნალისტებზე თავდასხმის ორგანიზატორთა და მასში მონაწილეთა კანონის სრული 
სიმკაცრით დასჯას, ასევე პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომას 
მოითხოვდნენ.13  

 

 
10 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5224324?publication=0 
11 18 ივნისს, დროებითი საგამოძიებო კომისიის კითხვებს საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი 
საქართველოს, 
„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის,“ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
საერთაშორისო საზოგადოების,“ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ წარმომადგენლებმა უპასუხეს. 
12 5 ივლისს რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ განცხადება გაავრცელა. იხ. განცხადება: 
https://www.facebook.com/PMMG.ORG/posts/4496014517115761 
13 შსს-ს ინფორმაციით, ექსპერტიზის მიხედვით, ჟურნალისტის გარდაცვალების მიზეზი შესაძლოა გამხდარიყო 
ნარკოტიკული საშუალებებით ზედოზირება. https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-brifingi-aleqsandre-
lashqaravas-gardatsvalebis-faqtze-mimdinare-gamodziebis-shesakheb/14796 
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საკანონმდებლო ჩარჩო 
 

2021 წლის 28 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო ცვლილებები მიიღო. 
საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი რამდენიმე თვის განმავლობაში, 
გამჭვირვალედ და ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით მიმდინარეობდა. საარჩევნო 
ცვლილებები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში შექმნილი 
პოლიტიკური კრიზისის საპასუხო აქტს წარმოადგენდა, რომლის მიზანიც ამ კრიზისის 
განმუხტვა და არჩევნების მიმართ ნდობის დაბრუნება იყო. მიუხედავად იმისა, რომ 
ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ხელს უწყობს არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის 
გაზრდას, აღნიშნული ცვლილებებით საარჩევნო კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში 
არსებული ყველა პრობლემური საკითხი არ მოგვარებულა.14 

საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა 2021 წლის 8 თებერვალს სააქართველოს 
პარლამენტში საარჩევნო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის შექმნით დაიწყო, რომლის მიზანს 
მმართველ პარტია „ქართულ ოცნებასა“ და პარტია „მოქალაქეებს“ შორის პოლიტიკურ 
შეთანხმებაში (მემორანდუმი) ასახული საკითხების საარჩევნო კანონმდებლობად ქცევა 
წარმოადგენდა. ამ შეთანხმებას პოლიტიკური პარტია „ევროპელი სოციალისტები“ 
შეუერთდა. პოლიტიკური შეთანხმებით გათვალისწინებული საარჩევნო ცვლილებები 
მიზნად ისახავდა საარჩევნო პროცესის მიმართ ნდობის დაბრუნებას.  

პარლამენტში წარმოდგენილი სხვა ოპოზიციური პარტიები საარჩევნო რეფორმის სამუშაო 
პროცესში გაზაფხულიდან ჩაერთვნენ,  მას შემდეგ, რაც მათ ხელი მოაწერეს შარლ მიშელის 19 
აპრილის პოლიტიკურ შეთანხმებას და ბოიკოტის შემდეგ საქართველოს პარლამენტში 
უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგნენ.  

შესაბამისად, მაისის თვიდან უზრუნველყოფილი იყო საარჩევნო რეფორმის განხორციელების 
პროცესში  უფრო ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობა. ამავე პერიოდიდან საარჩევნო 
კოდექსის პროექტი დაზუსტდა და მასში აისახა 2021 წლის 19 აპრილის პოლიტიკური 
შეთანხმებაში („სამომავლო გზა საქართველოსთვის“) გათვალისწინებული საკითხებიც. 
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ორჯერ გაიგზავნა ვენეციის კომისიასა და ეუთოს 
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისში დასკვნის მისაღებად: 
საკანონმდებლო ცვლილებების პარლამენტში რეგისტრაციის, ასევე პირველი მოსმენით 
მიღების შემდეგ.  

საარჩევნო ცვლილებები ისეთ საკითხებს შეეხება, როგორიცაა საარჩევნო სისტემა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, საარჩევნო კომისიების 

 
14 მნიშვნელოვანია, საარჩევნო დავების წარმოების ვადების გაზრდა და საარჩევნო დავების წარმოების სტანდარტის 
გაუმჯობესება, ამომრჩევლის მოსყიდვის პრევენცია, ზეწოლის და იძულების ფაქტების ობიექტური და დროული 
გამოძიება, საარჩევნო კომისიების პროფესიული წევრებით დაკომპლექტების სტანდარტის ამაღლება, 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრევენცია. 
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დაკომპლექტება, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, საარჩევნო დავები,  კენჭისყრის 
შედეგების გადამოწმება, გენდერული კვოტირება და სხვა საკითხები.15  

ცვლილება - საარჩევნო სისტემა - გაიზარდა პროპორციული წესით ასარჩევ პირთა რაოდენობა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში - საკრებულოში და 
შემცირდა მაჟორიტარული წესით ასარჩევ პირთა რაოდენობა. შესაბამისად, საკრებულოს 
შემადგენლობა ასე გადანაწილდა: 4/1 პროპორციული სისტემის სასარგებლოდ დიდ 
ქალაქებში და 2/1-ზე დანარჩენ თვითმმართველ თემებში; ასევე შემცირდა საარჩევნო ბარიერი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და არსებული 4%-ის ნაცვლად 
განისაზღვრა - 3% გარდა თბილისისა, სადაც დაწესდა პროპორციულ არჩევნებზე გამსვლელი 
ბარიერი 2,5%.  გარდა ამისა, მაჟორიტარულ არჩევნებში შემოღებულ იქნა გამსვლელი 
ბარიერი-40%. 

შეფასება: საარჩევნო სისტემის კუთხით კრიტიკის საგანს წლებია წარმოადგენს ამომრჩევლის 
ხმის წონის თანაბრობის პრინციპის უგულვებელყოფა. პრობლემურად განიხილებოდა 
საარჩევნო ოლქებს შორის რეგისტრირებული ამომრჩევლების მნიშვნელოვნად არათანაბარი 
განაწილება, რაც თანაბარი საარჩევნო უფლების შესახებ პრინციპს არ შეესაბამებოდა.16  ასევე 
ბევრ მუნიციპალიტეტში მაღალი იყო მაჟორიტარული წესით ასარჩევი დეპუტატების 
რაოდენობა და დღის წესრიგში იდგა ხმების პროპორციულად ასახვის საკითხი 
წარმომადგენლობით ორგანოში. 

საარჩევნო სისტემის კუთხით განხორციელებული ცვლილებები დადებითად უნდა შეფასდეს. 
გაიზარდა პროპორციული წესით ასარჩევი მანდატების რაოდენობა, რაც მანამდე არსებულ 
მოდელთან შედარებით, ხელს უწყობს ამომრჩევლის ნების პროპორციულად წარმოდგენას 
საკრებულოში (მათი ხმების პროპორციულად ასახვას მანდატებში). ამ შემთხვევაში, მცირდება 
წარმომადგენლობით ორგანოში განაწილებულ ადგილებსა და საარჩევნო სუბიექტების ხმებს 
შორის არსებული არაპროპორციულობის დონე. ეს კი თავის მხრივ, ხელს უწყობს პოლიტიკურ 
ძალთა უფრო სამართლიან წარმოდგენას საკრებულოში.  გარდა ამისა, საარჩევნო ბარიერის 

 
15 „მრავალეროვანი საქართველო,“ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად  თებერვლის თვიდან ჩართული 
იყო საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე საქართველოს პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში. ორგანიზაციამ 
საქართველოს პარლამენტთან არსებულ საარჩევნო რეფორმის სამუშაო ჯგუფს არაერთი რეკომენდაცია 
წარუდგინა, რომელიც  შეეხებოდა როგორც პოლიტიკური მემორანდუმით დარეგულირებულ საკითხებს, 
როგორიცაა საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაცია, ელექტრონული ტექნოლოგიების მეშვეობით ხმის 
მიცემა, საარჩევნო დავები, ადმინისტრაციული რესურსები და სხვა, ასევე იმ საკითხებს, რომელიც მემორანდუმით 
არ იყო დარეგულირებული. მათ შორის, ამომრჩევლის მოსყიდვა,  შესწორების ოქმების შედგენა, ასევე 
რეკომენდაციები, რომლებიც ორგანიზაციის მოსაზრებით, ხელს შეუწყობდა ეთნიკური უმცირესობების 
პოლიტიკურ წარმომადგენლობასა და ჩართულობას.  წარდგენილი რეკომენდაციებიდან გაზიარებულ იქნა 
საარჩევნო დავების წარმოების ვადების გაზრდის, ასევე საარჩევნო კომისიებში წევრის ყოლის უფლებასთან 
დაკავშირებული შეზღუდვის ამოღების რეკომენდაცია, თუმცა გაზიარებულ არ იქნა ეთნიკური უმცირესოებების 
პოლიტიკური წარმომადგენლობისა და ჩართულობის ხელშესაწყობის მიზნით წარდგენილი რეკომენდაციები.  

16 საარჩევნო საზღვრების დადგენამ და ხმების ალოკაციის მეთოდმა ამომრჩეველთა განაწილება არ უნდა 
დაარღვიოს ან რომელიმე ჯგუფის დისკრიმინირება არ უნდა მოახდინოს. შესაბამისად, მაქსიმუმ 10 %-იანი და 
გამონაკლის შემთხვევებში 15% პროცენტიანი გადაახრაა დაშვებული (კომპაქტურად ჩასახლებული უმცირესობის 
ან მეჩხერად დასახლებული ადმინისტრაციული ერთეულის დაცვის მიზნით).  
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დაწევა საკრებულოს არჩევნებისთვის, ხელს უწყობს პოლიტიკური პლურალიზმის გაზრდას 
და მეტი პარტიის წარმოდგენას საკრებულოში. ვფიქრობთ, რომ საკრებულოს არჩევნების 
სრულიად პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარება ხელს შეუწყობდა ამომრჩევლის 
ხმების უკეთ ასახვას მანდატებში, მათ შორის ღია სიების მეშვეობით, სადაც 
გათვალისწინებული იქნებოდა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებიც, მათ 
შორის, ეთნიკური უმცირესობების.  

ცვლილება - საარჩევნო ადმინისტრაცია - შეიცვალა საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების 
წესი. საარჩევნო კომისიებში, ყველა დონეზე გაიზარდა კომისიის წევრთა რაოდენობა 12-დან 
17-მდე და გადანაწილდა შემდეგი შემადგენლობით: 8 უპარტიო, პროფესიული ნიშნით 
არჩეული წევრი და 9 - პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნული წევრი. ამავდროულად, 
განისაზღვრა პარტიების მიერ საარჩევნო კომისიის წევრების პარიტეტის პრინციპით 
დანიშვნის წესი (1 პარტია 1 წევრი). შესაბამისად გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც ერთ 
პარტიას საარჩევნო კომისიაში ერთ წევრზე მეტი წევრის დანიშვნის უფლება ჰქონდა. ამასთან, 
დაწესდა საარჩევნო კომისიებში პროფესიული წევრების არჩევისათვის უფრო მაღალი 
კვორუმი - ცესკოს წევრობის შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის სრული 
შემადგენლობის 2/3-ის მხარდაჭერა, საოლქო საარჩევნო და საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრობის შემთხვევაში ზემდგომი საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობის 2/3-ის 
უმრავლესობა.  ამავდროულად, შემოღებულ იქნა საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის 
დაბლოკვის საწინააღმდეგო მექანიზმიც. 17 შეიცვალა ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესი და 
განისაზღვრა ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა მსგავსად ცესკოს პროფესიული წევრებისა - ღია 
კონკურსით, საქართველოს პარლამენტის 2/3-ის მხარდაჭერით; განისაზღვრა ცესკოს 
თავმჯდომარის მეორე მოადგილის თანამდებობა, რომელსაც ოპოზიციური პარტიების მიერ 
ცესკოში დანიშნული წევრებიდან ირჩევენ.  

შეფასება: ცვლილებებამდე რედაქციით, მმართველ პარტიას საარჩევნო კომისიაში 6 
პარტიული წევრიდან 3 წევრის დანიშვნის უფლება ჰქონდა, რაც ამყარებდა მის დომინანტურ 
მდგომარეობას საარჩევნო კომისიაში. შესაბამისად, საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის 
მიხედვითაც, ერთ პარტიას მხოლოდ ერთი წევრის დანიშვნის უფლება მიენიჭა, დადებითად 
უნდა შეფასდეს. ცვლილებების შედეგად, ჯამში 9 პოლიტიკურ პარტიას ცესკოში წევრის 
დანიშვნის უფლებამოსილება მიენიჭა, რითაც გაიზარდა პოლიტიკური პარტიების 
მონაწილეობა საარჩევნო კომისიების საქმიანობაში, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს.  

რაც შეეხება ცესკოს პროფესიული წევრების არჩევის წესს, ცვლილებებამდე რედაქციით, 
ცესკოს პროფესიულ წევრებს საქართველოს პარლამენტი სრული შემადგენლობის 

 
17 ცესკოს წევრად პირის არჩევას პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობის მხარდაჭერა 
სჭირდება პირველ ორ კენჭისყრაზე, მესამე კენჭისყრაზე - პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5, ხოლო 
შემდგომ მცდელობებს ხმების უბრალო უმრავლესობა. არჩევნების შესაძლო დაბლოკვის საწინააღმდეგო ამ 
პროცედურის შესაბამისად ჩატარებული ნებისმიერი დანიშვნა (სრული შემადგენლობის ხმების 2/3-ზე ნაკლები) 
უნდა იყოს დროებითი. მისი ვადა ექვსი თვით შემოიფარგლება, რომლის განმავლობაშიც დანიშვნის 
სტანდარტული პროცედურა თავიდან უნდა დაიწყოს. ამასთან განისაზღვრა კენჭისყრის პერიოდების 1 კვირამდე 
ცვლილება ნაცვლად შარლ მიშელის დოკუმენტით შემოთავაზებული კენჭისყრებს შორის არსებული 4 კვირისა.  
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უმრავლესობით ირჩევდა, რაც საპარლამენტო უმრავლესობის არსებობის პირობებში, 
ზრდიდა მმართველი პარტიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღების შანსებს. საარჩევნო 
კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით, გაიზარდა ცესკოს პროფესიული წევრების არჩევისთვის 
საჭირო კვორუმი და ნაცვლად, პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობისა, 
დაწესდა პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობის მხარდაჭერა. 
პროფესიული წევრების მაღალი კვორუმით არჩევის შემოღება ხელს უწყობს ფართო 
პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად ცესკოს პროფესიული წევრების არჩევას, რაც თავის 
მხრივ ხელს უწყობს ნდობის გაზრდას ცესკოს პროფესიული წევრების მიმართ, რაც 
დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა, ამის პარალელურად, გაიზარდა თავად პროფესიულ 
წევრთა რაოდენობა საარჩევნო კომისიის ყველა დონეზე (არსებული 6 წევრიდან 8-მდე), რაც  
საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების პროპორციის 
დაბალანსებას ისახავდა მიზნად.  ასევე, გაიწერა პროფესიული წევრების არჩევის მაღალი 
კვორუმის დაძლევის მექანიზმიც, რაც ცესკოს პროფესიული წევრების საპარლამენტო 
უმრავლესობის მეშვეობით თანამდებობაზე დროებით, 6 თვით ვადის არჩევის 
შესაძლებლობას იძლევა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მხარდაჭერით ცესკოს 
პროფესიული წევრების არჩევის შესაძლებლობის დატოვებამ, ცესკოს პროფესიულ წევრებად 
მმართველი პარტიისათვის მისაღები წევრების არჩევის შესაძლებლობა დატოვა, რაც 
საარჩევნო რეფორმის სულისკვეთებასთან თანხვედრაში არ არის, ვინაიდან საარჩევნო 
რეფორმა ითვალისწინებდა მაღალი პოლიტიკური ლეგიტიმაციით ცესკოს წევრების 
თანამდებობაზე არჩევას. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ცვლილებების შედეგად 
გაიზარდა პროფესიული წევრების რაოდენობა 8-მდე, რათა დაბალანსებულიყო 
პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების პროპორცია.   

ცვლილება - ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება - საკანონმდებლო ცვლილებებით, 
გაიზარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე იმ პირთა წრე, ვისაც სამსახურებრივი 
უფლებამოსილების განხორციელებისას, ასევე სამუშაო საათების განმავლობაში ეკრძალება 
როგორც წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა, ასევე აგიტაციაში მონაწილეობა. გარდა ამისა, 
დაწესდა გარკვეული შეზღუდვები საჯარო მოსამსახურეების, აგრეთვე სკოლამდელ 
დაწესებულებებს და საგანმანათლებლო სისტემაში მომუშავე პირების სამსახურებრივი 
ნიშნით შეკრებასთან დაკავშირებით. 

შეფასება: ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს 
წინასაარჩევნო კამპანიაში. განსაკუთრებით, ეს ადამიანურ რესურსების საარჩევნო 
მიზნებისათვის გამოყენებას შეეხება. არაერთ არჩევნებზე დაფიქსირებულა  სხვადასხვა 
პროფესიის ადამიანების, საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული პედაგოგების, სკოლის 
დირექტორების, ბაღების აღმზრდელების, ორგანიზებული დასწრება მმართველი 
პარტიის/კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებზე. მათ შორის, სამუშაო საათების 
განმავლობაში, რაც მოქმედი წესიდან გამომდინარე, დარღვევას არ წარმოადგენდა და 
კანონმდებლობით, წინასაარჩევნო კამპანიაში კანონდარღვევით მონაწილეობად არ 
ითვლებოდა. ამიტომ, თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით,   
განხორციელებული ცვლილებები პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. ადმინისტრაციული 
რესურსების საარჩევნო მიზნებისათვის გამოყენების პრევენციის მიზნით, მნიშვნელოვანია 
აგრეთვე,  ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტებისა და პროგრამების პარტიასთან ან მის 
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რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერთან  პოლიტიკურ ლიდერთან პერსონიფიცირების და 
გაიგივების აკრძალვა, რაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად უნდა ჩაითვალოს.     

ცვლილება- საარჩევნო დავები: ნაწილობრივ გაიზარდა საარჩევნო დავების განხილვის და 
გასაჩივრების ვადები (1 დღე 2 დღემდე), ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 
გადაწყვეტილების განხილვის შემთხვევაში - 2-დან 4 დღემდე ვადით. სიახლეს წარმოადგენს 
საჩივრების ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობა. ასევე ელექტრონული რეესტის 
შექმნა, სადაც დარეგისტრირდებიან საჩივრების წარმდგენაზე უფლებამოსილი პირები; 
განისაზღვრა საჩივრების განუხილველად დატოვების გადაწყვეტილების მიღება 
კოლეგიურად, საარჩევნო კომისიის მიერ.  

შეფასება: საარჩევნო კოდექსში როგორც საჩივრის წარდგენის ასევე მისი განხილვისთვის 
საკმაოდ მცირე ვადაა დადგენილი, რაც 1-2 დღეს არ აღემატება. აღნიშნული ვადები ხელს 
უშლის ერთი მხრივ საჩივრის ავტორებს მოამზადონ დასაბუთებული და არგუმენტირებული 
საჩივრები და შეძლონ მათი დროულად წარდგენა საარჩევნო კომისიებსა თუ 
სასამართლოებში, ხოლო მეორე მხრივ, ხელს უშლის საარჩევნო კომისიებსა და სასამართლოს, 
სრულყოფილად შეისწავლონ წარდგენილი საჩივრები და მოახდინონ მიღებული 
გადაწყვეტილებების დასაბუთება. ამიტომ დადებითად ვაფასებთ საარჩევნო დავების ვადების 
გაზრდას. ამავდროულად, მიგვაჩნია, რომ ძირითადად 1 დღემდე (საოლქო საარჩევნო 
კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 2 დღემდე) ვადების გაზრდა არ არის 
საკმარისი საარჩევნო დავების ეფექტურად განხილვისა და გადაწყვეტისათვის. ვფიქრობთ, 
რომ დავების წარმოების კუთხით კარგი იქნებოდა ვადების  3-დან 5 დღემდე გაზრდა, რაც 
საარჩევნო დავების გასაჩივრებისა და განხილვის სტანდარტით გათვალისწინებულ ვადებს 
წარმოადგენს. ასევე  დადებითად უნდა შეფასდეს ელექტრონული წესით საჩივრების 
წარდგენის შესაძლებლობის შემოღება საარჩევნო კომისიებში, რაც გაუადვილებს 
უფლებამოსილ სუბიექტებს (პარტიებს, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს) დაზოგონ ისედაც 
მცირე დრო, საარჩევნო კომისიებში საჩივრების წარდგენისას.  

ცვლილება- არჩევნების შედეგების შეჯამება და გადამოწმება - არჩევნების შედეგების მიმართ 
ნდობის გაზრდის მიზნით, თითოეულ საარჩევნო ოლქში სავალდებულო წესით 
გადაითვლება ხუთი საარჩევნო უბანი. ასევე აიკრძალა კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი 
ოქმის შესწორების ოქმის შედგენა საარჩევნო უბანზე საარჩევნო უბნის ბეჭდის დალუქვის 
შემდეგ.  საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელი გახდა შესწორების 
ოქმის გარეშე შედგენილი გადასწორებული შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმების 
შედგენა, საარჩევნო შედეგების გადამოწმების საფუძველზე. 

შეფასება:  2017 წელს საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების 
შედეგად, შესაძლებელი გახდა საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმებში დაშვებული 
არსებითი ხასიათის შეცდომების შესწორება კენჭისყრის მომდევნო დღეს საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში. აღნიშნული წესის საფუძველზე, საუბნო საარჩევნო კომისიები ყოველგვარი 
გადათვლისა და უბნის შედეგების გადამოწმების გარეშე ახდენდნენ შემაჯამებელ ოქმებში 
დაშვებული შეცდომების გასწორებას. მათ შორის, ოქმებში დაშვებული დისბალანსების 
გასწორებას, როდესაც საარჩევნო უბანზე ბათილი და საარჩევნო სუბიექტების სასარგებლოდ 
მიღებული ხმების ჯამი არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობაზე მეტი იყო. 
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შემაჯამებელ ოქმებში დაშვებული შეცდომების კორექტირების ამ წესმა განსაკუთრებული 
უკმაყოფილება გამოიწვია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც აღმოჩნდა, 
რომ შემაჯამებელი ოქმების დისბალანსი ერთეულ შემთხვევებს არ წარმოადგენდა. გარდა 
ამისა, გამოიკვეთა, რომ ზემდგომი საოლქო საარჩევნო კომისიები ძირითადად 
განუხილველად ტოვებდნენ ან არ აკმაყოფილებდნენ საჩივრებს უბნის შედეგების 
გადათვლის/გადამოწმების თაობაზე. ამავე დროს არ არსებობდა რეგულაცია, რომელიც 
ზემდგომ საარჩევნო კომისიას საკუთარი ინიციატივით, უპირობოდ, დაავალდებულებდა 
გარკვეული უბნების შედეგების გადათვლას. შესაბამისად, ზემოთ აღწერილი ცვლილებები 
მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, რაც ჩვენი მოსაზრებით, ხელს შეუწყობს ნდობის გაზრდას 
არჩევნების შედეგების მიმართ. გარდა ამისა, სასურველი იყო, შემოღებულიყო საარჩევნო 
უბნის შედეგების გადათვლის ვალდებულება კონკრეტულ კრიტერიუმზე დაყრდნობით, 
შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების მეტობის შემთხვევაში. 

ცვლილება - საარჩევნო უბნის პერიმეტრი და ამომრჩევლის ნების კონტროლის პრევენცია: 
კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ან კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე 
აიკრძალა ამომრჩევლის გადაადგილება, ფიზიკურად შეფერხება. ასევე ადამიანთა შეკრება ან 
ამომრჩეველთა აღრიცხვა. ამ რეგულაციების აღსრულება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
კომპეტენციაში გადავიდა, რომელსაც მიენიჭა დამრღვევი პირის დაჯარიმების უფლება.  

შეფასება: აღნიშნული ცვლილება მიზნად ისახავს, ამომრჩევლის ნების კონტროლის 
პრევენციას საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც მრავალწლიან მანკიერ 
პრაქტიკას წარმოადგენს საქართველოში. აღნიშნული პრაქტიკა ხელს უშლის ამომრჩევლის 
ნების თავისუფლად გამოხატვას. აღნიშნული პრაქტიკის მიხედვით, კენჭისყრის დღეს 
საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერები, აგიტატორები, იმყოფებიან საარჩევნო უბნის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, რათა გავლენა მოახდინონ და გააკონტროლონ ამომრჩევლები: იყო 
თუ არა ის საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად და ვის მისცა ხმა. შესაბამისად, ამომრჩევლის 
ნების კონტროლის პრევენციის მიზნით, კონკრეტული რადიუსის/პერიმეტრის გაზრდა (25 
მეტრიდან 100-მდე), სადაც საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერებს აეკრძალებათ 
ამომრჩევლების აღრიცხვა, ვფიქრობთ, ხელს შეუწყობს ამომრჩევლების თავისუფლად 
გადაადგილებას საარჩევნო უბნებზე და შეამცირებს მათი ნების კონტროლის ხარისხს.   

ცვლილება - ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა:  პოლიტიკური პარტიების 
ინიციატივით, ცესკოსთან საკონსულტაციო ჯგუფი იქმნება, რომლის მიზანსაც საარჩევნო 
დავებთან დაკავშირებით ცესკოსთვის რეკომენდაციების წარდგენა წარმოადგენს. 
საკონსულტაციო ჯგუფი  ადგილობრივი სამოქალაქო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
მიერ დასახელებული ექსპერტებისგან ყალიბდება.  

შეფასება: დავების წარმოების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის კუთხით მნიშვნელოვანია 
ასეთი ჯგუფის არსებობა, ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ საკონსულტაციო ჯგუფის 
საქმიანობა იყოს ობიექტური და მიუკერძოებელი.   

ცვლილება - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული საკონკურსო 
კომისია: შეიცვალა საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ცესკოს წევრობის 
კანდიდატების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა და წევრთა რაოდენობა 
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დაზუსტდა. კომისია მაქსიმუმ 10 წევრისგან კომპლექტდება და მის შემადგენლობაში 
წარმოდგენილნი უნდა იყვნენ აკადემიური პერსონალისა და 7 წლიანი გამოცდილების მქონე 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებსაც  არჩევნებისა და ადამიანის 
უფლებათა სფეროში მოღვაწეობის გამოცდილება აქვთ. 

შეფასება: არსებული ცვლილებების განხორციელებამდე საკონკურსო კომისიის 
შემადგენლობაში შედიოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც 
პრეზიდენტის მიწვევით მონაწილეობდნენ საკონკურსო კომისიის საქმიანობაში. საკონკურსო 
კომისია კონკურსანტებთან გასაუბრებას არ ატარებდა. საზოგადოებისათვის არ იყო ცნობილი, 
თუ რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იღებდნენ საკონკურსო კომისიის წევრები 
გადაწყვეტილებებს კანდიდატებთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ საკონკურსო კომისიის 
დაკომპლექტების წესის ცვლილებამ და კონკურსანტებთან გასაუბრების ჩატარების 
შესაძლებლობამ, ხელი შეუწყო საკონკურსო კომისიის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და 
საჯაროობის სტანდარტის გაუმჯობესებას. ცესკოს წევრობის კანდიდატებთან გასაუბრების 
ჩატარების შესაძლებლობამ საშუალება მისცა საკონკურსო კომისიას, უკეთ გაეცნო 
კანდიდატები და გადაწყვეტილება კანდიდატებთან დაკავშირებით კონკრეტულ 
კრიტერიუმზე დაყრდნობით მიეღო.  

ცვლილება - სავალდებულო გენდერული კვოტირება: ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის შეიცვალა სავალდებულო გენდერული კვოტირების წესი. განისაზღვრა, რომ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიულ სიებში ყოველი მეორის 
ნაცვლად, ყოველი მესამე კანდიდატი უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი.  

შეფასება: აღნიშნული ცვლილება ხელს არ უწყობს ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდას 
პოლიტიკაში, რაც ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს.  

ცვლილება - საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილება: შეიცვალა კომისიის 
წევრთა ფუნქციები იმ კუთხით, რომ პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები ვერ 
გახდებიან ამომრჩევლების რეგისტრატორები კენჭისყრის დღეს, რაც მათ არათანაბარ 
მდგომარეობაში აყენებთ პროფესიულ, უპარტიო წევრებთან მიმართებაში. გარდა ამისა, 
განხორციელებული ცვლილებებით, საუბნო საარჩევნო კომისიაში თანამდებობებზე, 
როგორიცაა თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი არჩეული უნდა იყვნენ მხოლოდ უპარტიო 
წევრები.  

შეფასება: განხორციელებული ცვლილება არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს კომისიის 
უპარტიო წევრებს პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებთან მიმართებით, რაც არასწორია, 
ვინაიდან საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს თანაბარი 
უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეთ. 

ცვლილება - ზოგადი წესის თანახმად, ცესკოს წევრის ყოლის უფლებამოსილება მიბმულია 
პარტიის მიერ არჩევნებში მიღებულ მხარდაჭერაზე. თუმცა, 2021 წლის არჩევნებისთვის 
გარდამავალი დებულებით განისაზღვრა, რომ ცესკოში პარტიის მიერ წევრის ყოლის უფლება 
დამოკიდებული იქნებოდა კონკრეტულად პარტიის მიერ მიღებულ სახელმწიფო 
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დაფინანსებაზე.  რამაც გამორიცხა შესაძლებლობა, რომ „ლეიბორისტულ პარტიას,“ რომელსაც 
ზოგადი წესის თანახმად, ცესკოში წევრის დანიშვნის უფლებამოსილება ჰქონდა, ეს წევრი 
დაენიშნა.   

შეფასება: ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცვლილების მიღებისას ნაკლები არგუმენტაცია იქნა 
წარმოდგენილი, თუ რატომ უნდა ყოფილიყო შემოღებული ცესკოში წევრის დანიშვნის 
დროებითი წესი 2021 წლის არჩევნებისთვის, რომელიც ცესკოში წევრის დანიშვნისას,  
უპირატესობას პარტიის სახელმწიფო დაფინანსებას მიანიჭებდა. მაშინ, როდესაც, ზოგადი 
წესის თანახმად,  ცესკოში წევრის ყოლის უფლება პარტიის მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული.  

ცვლილება - ერთ-ერთი ცვლილებით, ცესკოს ერთი წევრის დანიშვნის უფლება გადავიდა იმ 
პარტიაზე, რომლის სიით გასულმა პარლამენტის ყველა წევრმა, რომელიც ახორციელებს 
პარლამენტის წევრის უფლებამოსილებას, საარჩევნო კოდექსის ამოქმედებისას არსებული 
მდგომარეობით დატოვა პარტია და ყველა ერთად გაწევრიანდა სხვა პარტიაში. 

შეფასება: აღნიშნული ცვლილება კონკრეტულად „ევროპელ სოციალისტების“ სასარგებლოდ 
იქნა მიღებული, რომლის წევრებმა დატოვეს „პატრიოტთა ალიანსი“ და პარლამენტში 
შესვლის შემდეგ ახალი პარტია დააფუძნეს.   

ცვლილება - კენჭისყრებს შორის ვადების შემცირება. 2021 წლის  არჩევნებისთვის ცესკოს 
თავმჯდომარის ან/და პროფესიული წევრების არჩევის შესაძლო დაბლოკვის საწინააღმდეგო 
პროცედურაში გათვალისწინებულია კენჭისყრებს შორის 1 კვირიანი ვადა ნაცვლად, მანამდე, 
19 აპრილის პოლიტიკური შეთანხმებით გათვალისწინებული 4 კვირიანი ვადისა. 

შეფასება: კენჭისყრებს შორის ვადის შემცირებამ შეამცირა პოლიტიკურ პარტიებს შორის 
შეთანხმების მიღწევის დრო, რაც შესაძლოა იყოს საზიანო  ცესკოს კანდიდატებთან 
დაკავშირებით მმართველ და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმების 
მიღწევის პროცესში.  

 

საარჩევნო ადმინისტრაცია 
 

საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება 

ცესკოს დაკომპლექტება 

2021 წლის 30 ივნისს თანამდებობიდან გადადგა ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. 
შესაბამისად, ცესკოს თავმჯდომარის პოსტი ვაკანტური გახდა. ამავდროულად, 28 ივნისს 
საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, საჭირო გახდა ცესკოს ორი 
ახალი პროფესიული წევრის არჩევაც. 
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საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული საკონკურსო კომისია  

1 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა ცესკოს თავმჯდომარისა და ორი პროფესიული წევრის 
თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოაცხადა.  საკონსურსო კომისია 11 წევრით, 
მათ შორის 5 არასამთავრობო ორგანიზაციისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 6 წარმომადგენლით დაკომპლექტდა.  

საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.18  

საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დაკომპლექტება იმ სახით, რომ უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები კომისიის შემადგენლობის 
უმრავლესობაში ყოფილიყვნენ (6/5-ზე), მათი აზრის გათვალისწინებით კომისიის 
გადაწყვეტილებების  მიღების შესაძლებლობას ტოვებდა.19  

საკონკურსო კომისიაში  საქართველოს პრეზიდენტმა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთო 
სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო,“ მიიწვია. საკონკურსო კომისიაში 
ორგანიზაციას გამგეობის თავმჯდომარე წარმოადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი 
კანონით დადგენილ შემჭიდროვებულ ვადებში უნდა წარმართულიყო - საკონკურსო 
კომისიას ჰქონდა მცირე დრო (2 დღე) კანდიდატებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების 
მისაღებად. საკონკურსო კომისიამ როგორც ცესკოს წევრობის, ასევე ცესკოს 
თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან ინდივიდუალური გასაუბრებები წარმართა, რაც 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფეისბუქ გვერდზე პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. 
საკონკურსო კომისიის ამ გადაწყვეტილებებმა ხელი შეუწყო პროცესის გამჭვირვალობას და 
საზოგადოებას შესაძლებლობა მისცა მეტი ინფორმაცია მიეღო კონკურსში მონაწილე 
პირებთან დაკავშირებით. 

საკონკურსო კომისიამ  საქართველოს პრეზიდენტს ცესკოს თავმჯდომარის პოზიციაზე 
ასარჩევად წარუდგინა გიორგი კალანდარიშვილისა და გიორგი სანტურიანის 
კანდიდატურები, ხოლო ცესკოს პროფესიული წევრობის 2 ვაკანტურ ადგილზე ანა 
მიქელაძის, ლელა ტალიურის, თამარა სართანიას, გია ცაცაშვილის, მაია ზარიძის 
კანდიდატურები. საბოლოოდ, საქართველოს პრეზიდენტმა ცესკოს თავმჯდომარეობის 
კანდიდატებიდან საქართველოს პარლამენტს გიორგი კალანდარიშვილისა და გიორგი 
სანტურიანის კანდიდატურა წარუდგინა, ხოლო ცესკოს პროფესიული წევრობის 2 ვაკანტურ 
ადგილზე პარლამენტს წარუდგინა თამარა სართანიას, ლელა ტალიურის, მაია ზარიძისა და 
გია ცაცაშვილის კანდიდატურები. 20 

 
18 საარჩევნო კოდექსი მუხლი 12.3 
19 საკონკურსო კომისიის აკადემიური წარმომადგენლებიდან (სულ 6) 3 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს 
წარმოადგენდა. 

20 2021 წლის 8 ივლისს კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ შემდეგი 
გადაწყვეტილება მიიღო: ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებიდან ორგანიზაციამ მხარი დაუჭირა სამ 
კანდიდატს: გიორგი კალანდარიშვილი, გიორგი სანტურიანი და ლილი ბეგიაშვილი, ხოლო ცესკოს წევრობის 
კანდიდატებიდან მხარე დაუჭირა შემდეგ ხუთ კანდიდატს: ანა მიქელაძეს, თამარა სართანიას, მაია ზარიძეს, ემზარ 
კაკულიას და გია ცაცაშვილს.  „მრავალეროვანმა საქართველომ“ თვითაცილება განაცხადა და მონაწილეობა არ 
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ცესკოს ახალი თავმჯდომარისა და ორი პროფესიული წევრის საქართველოს პარლამენტის 
მიერ არჩევა  

საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, საქართველოს 
პარლამენტის მიერ ცესკოს თავმჯდომარისა და პროფესიული წევრების არანაკლებ სრული 
შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით არჩევის შემთხვევაში, ამ პირთა უფლებამოსილების 
ვადა 5 წელია, ხოლო სხვა შემთხვევაში - 6 თვე.   

2 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა ცესკოს თავმჯდომარედ გიორგი კალანდარიშვილი, 
ხოლო ცესკოს პროფესიულ წევრებად - მაია ზარიძე და გია ცაცაშვილი აირჩია. არჩეული 
პირები ცესკოს მოქმედი თანამშრომლები არიან.  

საქართველოს პარლამენტმა როგორც ცესკოს თავმჯდომარე, ასევე ცესკოს ორივე 
პროფესიული წევრი 6 თვის ვადით აირჩია, ვინაიდან აღნიშნულმა პირებმა საქართველოს 
პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის (მინიმუმ 100 ხმა) მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს. 
შედეგად, ცესკოს თავმჯდომარედ და პროფესიულ წევრებად მაღალი პოლიტიკური ნდობით 
აღჭურვილი პირების არჩევა ვერ მოხდა საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციური 
პარტიების წარმომადგენელთა მოსაზრებით, არჩევის შემთხვევაში, აღნიშნული პირები 
მმართველი პარტიის გავლენისგან თავისუფლები ვერ იქნებოდნენ. 

საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება 

საანგარიშო პერიოდში საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებიდან 
გამომდინარე, 2021 წლის არჩევნებისათვის ცესკომ საოლქო საარჩევნო კომისიებში 3 
დროებითი წევრი აირჩია, ხოლო თავის მხრივ - საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საუბნო 
საარჩევნო კომისიებში 8 პროფესიული წევრი აირჩიეს. კანონმდებლობით შეიცვალა ასევე 
პროფესიული წევრების არჩევისათვის დადგენილი კვორუმი და ის  საარჩევნო კომისიის 
სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით განისაზღვრა.  

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის მიზნით, ცესკომ ოლქის დროებითი წევრობის 
კანდიდატებთან გასაუბრები ჩაატარა და აღნიშნული პროცესის  პირდაპირი  ტრანსლირება 
უზრუნველყო. აღნიშნული მიდგომა მიზნად ისახავდა წევრების შერჩევის პროცესის 
გამჭვირვალობის ზრდას, რაც მისასალმებელია. „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლების მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებში არჩეულ დროებით წევრთა შესახებ 
ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ არჩეული პირების ნაწილი წინა 
არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიაში დროებითი წევრებად არჩეული პირები არიან, ასევე 
მათი ნაწილი დასაქმებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სხვადასხვა სამსახურებში ან 
მუშაობს განათლების რესურსცენტში ან საჯარო სკოლაში.  ცალეულ შემთხვევაში, 
გამოიკვეთა ასევე არჩეული პირების კავშირი მმართველ პარტიასთან.21 მოქმედი 

 
მიიღო ერთი კანდიდატის შეფასებაში, რათა, სამსახურებრივი კავშირის გამო, ეჭვქვეშ არ დამდგარიყო ამ 
კანდიდატის შეფასების ობიექტურობა. 

 
21 დამკვირვებლების ინფორმაციით: ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მარიამ შეყელაძის 
მეუღლე ლევან გელაძე ქალაქ ყვარლის  მაჟორიტარი კანდიდატია. ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
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კანონმდებლობით, საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრობა არ ეკრძალებათ საჯარო 
სამსახურში დასაქმებულ პირებს და აღნიშნული გარემოება კანონდარღვევას არ წარმოადგენს.   

საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლები 14 საოლქო საარჩევნო 
კომისიის სხდომას დაესწრნენ, რა დროსაც საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრები აირჩიეს.22 დამკვირვებლების ინფორმაციით, მთელ რიგ შემთხვევებში 
საუბნო საარჩევნო კომისიებში 8 ვაკანტურ ადგილას შესული იყო მხოლოდ 8 განაცხადი, რაც 
აღნიშნულ შემთხვევებში არ ტოვებდა კონკურსის ჩატარების შესაძლებლობას. 
დამკვირვებლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ მწირი ანაზღაურების, ასევე  დაინფიცირების 
რისკის გამო, მოქალაქეებმა თავი შეიკავეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის შესარჩევ 
კონკურსში მონაწილეობის მიღებისგან.23  

მონიტორინგისას გამოიკვეთა რომ:   

• საოლქო საარჩევნო კომისიების სხდომები იყო ღია და მასზე დასწრება 
დაინტერესების შემთხვევაში, უფლებამოსილ პირებს შეეძლოთ; 

• საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება დროულად და კანონით დადგენილ 
ვადებში განხორციელდა; 

• საოლქო საარჩევნო კომისია იცავდა კონკურსის ჩატარების წესსა და პროცედურას; 
• საოლქო საარჩევნო კომისიებმა დაიცვეს კანონის მოთხოვნა და საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრად არ აირჩიეს ის პირები, რომლებიც ბოლო საერთო არჩევნებში 
საარჩევნო კომისიის წევრად პოლიტიკური პარტიის მიერ იყვნენ დანიშნულნი. 
შესაბამისად, აღნიშნულმა კონკურსანტებმა შერჩევის პროცესში მონაწილეობა ვეღარ 
მიიღეს.24  

თუმცა, აღნიშნულის პარალელურად, დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
ანალიზისას გამოიკვეთა ტენდენციები, რომლებმაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს 
საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციურ, მიუკერძოებელ და ობიექტურ საქმიანობაზე. მათ 
შორის:  

• რიგ შემთხვევებში უბნის წევრების არჩევის პროცესი ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. 
დამკვირვებლებს დარჩათ განცდა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა 

 
თავმჯდომარის მოადგილის სოფიო ხარებაშვილის მეუღლე - კახა ასისტიშვილი ახალსოფლის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი და „ქართული ოცნების“ შტაბის უფროსია. ადიგენის ოლქში დროებით წევრად 
არჩეული  პირი, ბექა გვარამაძე - ახალციხის ,,ქართული ოცნების” შტაბის ხელმძღვანელის - გიორგი გვარამაძის 
ძმაა. ასევე ადიგენის ოლქში არჩეული დროებითი წევრი - ქეთევან ობოლაშვილი, აბასთუმნის საჯარო სკოლის 
დირექტორი და ამავდროულად მმართველი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატის - ანტონ ობოლაშვილის, 
ბიძაშვილია. ქეთევან ობოლაშვილი არაერთ არჩევნებზე არჩეული იყო საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებით 
წევრად. 

22 ისანი,  მარნეული, გარდაბანი, კასპი, მცხეთა, წალკა, დმანისი, ბორჯომი, ადიგენი, ასპინძა, ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა, ახალციხე და საგარეჯო. 
23 ახალქალაქი, დმანისი. 
24 ახალციხე (10), საგარეჯო. (8), მცხეთა (11). 
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წინასწარ იცოდნენ, ვინ უნდა აერჩიათ. „პროცესი უფრო დანიშვნებს გავდა, ვიდრე 
არჩევას“ - აღნიშნავდნენ დამკვირვებლები.25 შესაძლოა, ამ გარემოებამ განაპირობა 
უბნების კომისიის წევრობის შესარჩევ კონკურსში დაბალი მონაწილეობა. 

• დამკვირვებლებისათვის ცნობილი არ იყო ის კრიტერიუმები (გარდა საარჩევნო 
გამოცდილებისა), რის საფუძველზეც საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები 
უპირატესობას ანიჭებდნენ კონკურსანტებს არჩევისას.  

• საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს არ უმსჯელიათ კანდიდატებთან დაკავშირებით 
ინდივიდუალურად, მათ გამოცდილებასა და კომპეტენციაზე.  

• ცალკეულ შემთხვევებში, არჩეულ პირებს 2020 წლის არჩევნებზე დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა აქვთ დაკისრებული.26თუმცა დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევებიც, 
როდესაც 2020 წლის არჩევნებზე დისციპლინურსახდელდადებული პირები საუბნო 
საარჩევნო კომისიებში წევრებად არ აირჩიეს. 27  

• არჩეული პირები ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები 
არიან.   

• ცალკეულ შემთხვევებში გამოიკვეთა არჩეული პირების კავშირები მმართველ 
პარტიასთან.28 

მონიტორინგისას გამოიკვეთა, რომ იმ საოლქო საარჩევნო კომისიებში, სადაც მრავალეროვანი 
საქართველოს დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების 
არჩევას, საოლქო საარჩევნო კომისიებში ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების 
ნაწილმა პროცესს უნდობლობა გამოუცხადა და უბნის წევრების არჩევაში მონაწილეობა არ 
მიიღო.29 შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული ყველა წევრის მხარდაჭერით ვერ 
მოხდა. კერძოდ, ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების მხრიდან დაფიქსირდა 

 
25 ახალქალაქი, ბორჯომი. 
26 მცხეთა (13 წევრს) 
27 ადიგენი (2 წევრი) 
28 დამკვირვებლების ინფორმაციით: დმანისის კიზილაჯლოს #26 უბანზე კომისიის წევრებად აირჩიეს მაჟორიტარი 
კანდიდატის აზერ ალიევის ძმა, სიმამრი და ბიძაშვილი; მარნეულის #89 უბანზე კომისიის წევრად აირჩიეს ანარ 
მამიშოვი, „ქართული ოცნების“ აქტიური მხარდამჭერია; მარნეულში უბნის წევრები: აფინა დარგალი (#22.04), 
გიულნარა დარგალი (#22.05), დილარა დარგალი (#22.66) და სამირა დარგალი (#22.67) საქართველოს პარლამენტში 
„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატის - ზაურ დარგალის ახლო ნათესავია.  

29 ახალქალაქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მიერ დანიშნული წევრები 
სხდომას არ დაესწრნენ. ახალქალაქში გირჩის მიერ დანიშნულმა წევრმა არჩევის პროცესს უნდობლობა 
გამოუცხადა; ნინოწმინდაში და საგარეჯოში - პროცესს უნდობლობა გამოუცხადა გირჩის წევრმა, საგარეჯოში 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლელოს მიერ დანიშნულმა წევრმა. ახალციხეში პროცესს უნდობლობა 
გამოუცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წევრებმა; საგარეჯოში, წალკაში, 
მცხეთაში, მარნეულში, ადიგენში, ისანში - განსხვავებული აზრი დააფიქსირეს  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 
წევრებმა, საგარეჯოსა და წალკაში ასევე - ევროპული საქართველოს მიერ დანიშნულმა წევრებმა, მცხეთაში 
წევრების არჩევაში მონაწილეობა არ მიიღო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და  ევროპული საქართველოს 
მიერ დანიშნულმა წევრებმა. ისანში კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის, სტრატეგია აღმაშენებელის, ლელოს მიერ დანიშნულმა წევრებმა. მარნეულში არც ერთ კანდიდატს არ 
დაუჭირეს მხარი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლელოს, გირჩის, სტრატეგია აღმაშენებლის და ევროპული 
საქართველოს მიერ დანიშნულმა წევრებმა.  
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განსხვავებული აზრები.30 პროცესის მიმათ კრიტიკულად განწყობილი საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრების განცხადებით,  საოლქო საარჩევნო კომისიები უბნის წევრებად „ქართული 
ოცნების“ აქტივს ირჩევდნენ. ისინი აცხადებდნენ, რომ შერჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრების მნიშვნელოვანი ნაწილი სკოლებში, ბაღებში, საჯარო სამსახურებსა და 
მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ებში იყვნენ დასაქმებულნი.31  უთითებდნენ 
იმ ფაქტზეც, რომ კონკურსანტების მიერ ელექტრონულად წარდგენილი განცხადებებში არ 
იყო მითითებული კანდიდატების საარჩევნო გამოცდილება და რომ მათი უმეტესობა 
ერთიდაიმავე დროს, ერთიდაიმავე ელექტრონული ფოსტის ანგარიშიდან იყო 
გაგზავნილი.32 მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, ისნის საუბნო საარჩევნო კომისიის 
დაკომპლექტების პროცესში, მმართველი პარტიის შესაძლო არასათანადო ჩარევის შესახებ, 
რაც „მრავალეროვანი საქართველოს “დამკვირვებელთან „ევროპული საქართველოს “მიერ 
ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დანიშნულმა წევრმა 
დაადასტურა.33დამკვირვებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ ამ საკითხით პერსონალურ 
მონაცემთა ინსპექტორი დაინტერესდა. 

საარჩევნო კომისიების ეთნიკური შემადგენლობა  

21 ოლქიდან, რომელთა წინასაარჩევნო მონიტორინგს ,,მრავალეროვანი საქართველო 
ახორციელებს, ნინოწმინდისა და ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიები 
დაკომპლექტებულია ყველაზე მეტი - 14 (17-დან) ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელისგან. მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მხოლოდ 2 წევრია 
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, შვიდ ოლქში - თითო, ხოლო დანარჩენ 11 საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არ არიან 
წარმოდგენილნი.  

 
30 ძირითადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს  მიერ დანიშნულმა წევრებმა. 
31 იხ. განხსავებული აზრი https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22624.pdf 
 
32  იხ. განსხვავებული აზრი https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22906.pdf 
                                             https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22914.pdf 
33 https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/701218387914941 

https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22624.pdf
https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22906.pdf
https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22914.pdf
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რაც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიებს, ეთნიკური უმცირესობების ყველაზე მაღალი 
წარმომადგენლობა შეინიშნება ნინოწმინდასა და მარნეულში. ნინოწმინდაში 296 არჩეული 
კომისიის წევრიდან - 283, ხოლო მარნეულში 720 არჩული წევრიდან - 579 წევრი ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენელია. სამონიტორინგო ოლქებიდან ეთნიკური უმცირესობების 
ყველაზე დაბალი წარმომადგებლობა გვხვდება  სამგორის ოლქში, სადაც არჩეული 582 
კომისიის წევრიდან მხოლოდ 13 არის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი.  
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საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმდინარე საქმიანობა 

2021 წლის არჩევნებისთვის ცესკო 17 წევრის შემადგენლობით დაკომპლექტდა. მათ შორისაა,  
ცესკოს 8 უპარტიო წევრი და პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული 9 წევრი. 
შესაბამისად, საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში გაუმჯობესდა  პოლიტიკური პარტიების 
მონაწილეობა. ცესკომ 2021 წლის არჩევნებისთვის ერთ-ერთი სიახლედ ცესკოს სხდომების 
ცესკოს Facebook გვერდზე პირდაპირი ტრანსლირების პრაქტიკა დანერგა, რაც პანდემიიის 
პირობებში მისასალმებელია და ხელს უწყობს ცესკოს საქმიანობის გამჭვირვალობას. 

რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის საინფორმაციო და ამომრჩეველთა ცნობიერების 
ამაღლების კამპანიის მიმდინარეობას, ამ მხრივ გარკვეული აქტიურობა შეინიშნება. კერძოდ, 
აგვისტოს თვის მეორე ნახევარში, საოლქო საარჩევნო საარჩევნო კომისიის ორგანიზებით, 
ამომრჩევლებთან, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, 
საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები გაიმართა კამპანიის ფარგლებში „ვესაუბრებით 
ამომრჩევლებს.“ ამ შეხვედრებზე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა ამომრჩევლებს 
მიაწოდეს ინფორმაცია, ამომრჩეველთა უფლებების, ხმის მიცემის პროცედურების, 
ამომრჩეველთა რეგისტრაციის და არჩევნებთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი 
საკითხების შესახებ. ამომრჩევლებს ასევე დაურიგდათ საინფორმაციო მასალები. 
დამკვირვებლების ინფორმაციით, საინფორმაციო შეხვედრებზე  საინფორმაციო მასალები 
ეთნიკური უმცირესობებისათვის გასაგებ ენაზე დარიგდა: მაგალითად, წალკაში 
საინფორმაციო მასალები დარიგდა ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე დაბეჭდილი, 
მარნეულში - ქართულ და აზერბაიჯანულ ენაზე დაბეჭდილი. საინფორმაციო კამპანია 
გრძელდება. 

ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირების მიზნით, ცესკომ ვებგვერდზე   ბანერში „ეთნიკური 
უმცირესობები“ განთავსდა ინფორმაცია არჩევნების შესახებ, მათ შორის ცესკოს 
დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრა ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და 
სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნა კენჭისყრის დღისთვის ახალი კორონავირუსის 
გავრცელების პრევენციის მიზნით.  

ცესკომ ვებგვერდის მეშვეობით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ამომრჩევლებისთვის ხელმისაწვდომი 
გადახა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საძიებო სისტემა  (voters.cec.gov.ge), ასევე უზრუნველყო 
სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრის მომსახურება, ცესკოს მიერ მომზადებული 
საინფორმაციო ვიდეორგოლები და საარჩევნო უბნებზე განსათავსებელი პოსტერები 
ამომრჩევლებისა და ჩართული მხარეებისთვის. 

მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებით კომპაქტურად დასახლებულ მაჟორიტარულ ოლქებში 
შეიქმნა 348 საარჩევნო უბანი, მათ შორის, ქართულ/აზერბაიჯანული – 211, ქართულ/სომხური 
– 133 და ქართულ/სომხურ/აზერბაიჯანული – 4. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის 
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მომზადდა სახელმძღვანელო ინსტრუქციები და პოსტერი საარჩევნო დოკუმენტაციის 
დალუქვის შესახებ მათთვის გასაგებ ენებზე. 

ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი 

2021 წლის ივნისში საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, 
ცესკოსთან შეიქმნა საკონსულტაციო ჯგუფი, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს საარჩევნო 
დავების განხილვის პროცესთან დაკავშირებით ცესკოსთვის რეკომენდაციების წარდგენა.34 
გარდა ამისა, საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარე ან მის მიერ განსაზღვრული 
საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით დაესწროს 
საოლქო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის პროცესს. 35  

13 აგვისტოს ცესკომ 2021 წლის არჩევნებისათვის შექმნილი საკონსულტაციო ჯგუფის 
შემადგენლობა დაამტკიცა.36 საკონსულტაციო ჯგუფის შემადგენლობა 12 წევრით 
განისაზღვრა. საკონსულტაციო ჯგუფის შემადგენლობაშია ბოლო სამი საერთო არჩევნებისას 
ცესკოში რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზიციების მიერ 
წარდგენილი 11 და საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ დასახელებული 1 პირი. 37 

მანდატიდან გამომდინარე, როგორიცაა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 
უმცირესობების საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის ხელშეწყობა,  
„მრავალეროვანი საქართველოსთვის“ მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი იყოს ცესკოს 
საკონსულტაციო ჯგუფის საქმიანობაში და დააფიქსიროს საკუთარი შეხედულებები 
განსახილველ საკითხებთან მიმართებაში. ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფში მონაწილეობას 
ორგანიზაცია განიხილავს როგორც შესაძლებლობას, ერთი მხრივ, იყოს ინფორმირებული 
ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებში მიმდინარე საარჩევნო დავებზე, ხოლო მეორე 
მხრივ, ხელი შეუწყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის სისტემაში საარჩევნო დავების განხილვის 
პროცესის გამჭვირვალობას მათ შორის, საზოგადოებისათვის კომპეტენტური და ობიექტური 
ინფორმაციის მიწოდების გზით. შესაბამისად, ორგანიზაციამ გამოხატა სურვილი, 
მონაწილეობა მიეღო ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის წევრობის კანდიდატთა შერჩევის 
პროცესში და 8 აგვისტოს ცესკოს საკუთარი კანდიდატურა წარუდგინა საკონსულტაციო 
ჯგუფის წევრობის პოზიციაზე. ორგანიზაციამ ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის წევრობის 
კანდიდატად დავით კირვალიძის კანდიდატურა დაასახელა. დავით კირვალიძე 
აკმაყოფილებს დადგენილ კრიტერიუმებს. მას აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება და 
საარჩევნო სფეროში საქმიანობის გამოცდილება.  

20 აგვისტოს ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფმა საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარედ  
მიხეილ ანდღულაძე აირჩია, რომელიც „ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისთვის“ 
ორგანიზაციას წარმოადგენს. საკონსულტაციო ჯგუფში „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 

 
34 საარჩევნო კოდექსის მუხლი 161. 
35 ცესკოს 29 ივლისის #44 დადგენილება. მუხლი 2.2 
36 https://cesko.ge/res/docs/CG_156_2021.pdf?fbclid=IwAR3682m4GNUGdwTdQ5qli4EbmNjw-
NtmzyOsNhGbXNTmX5LLRw0yHgBssIc 
37 8 აგვისტოს საკონსულტაციო ჯგუფის ფორმირების პროცესს გამოეთიშა ორი ორგანიზაცია: „სამართლიანი 
არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება “და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო. 
“ 
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წარდგენილმა პირმა მიხეილ ანდღულაძის თავმჯდომარედ არჩევისგან თავი შეიკავა. 
აღსანიშნავია, რომ მიხეილ ანდღულაძის კონკურენტი თავმჯდომარეობის პოზიციაზე იყო 
გიორგი ჟორჟოლიანი, რომელიც საკონსულტაციო ჯგუფში წარდგენილია ორგანიზაციიდან 
„საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების 
მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი.“ საკონსულტაციო ჯგუფში „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მიერ წარდგენილმა პირმა, ასევე, თავი შეიკავა გიორგი ჟორჟოლიანის 
თავმჯდომარედ  არჩევის შემთხვევაშიც.   

 

წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობა 
 

საანგარიშო პერიოდში წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის განსაკუთრებული 
აქტიურობა არ შეინიშნებოდა. აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ძირითადად მმართველი პარტია 
აწარმოებდა. აგვისტოს მეორე ნახევრიდან გააქტიურდნენ ოპოზიციური პარტიებიც. 

30 ივლისს „ქართულმა ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები დაასახელა.38 
იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც „მრავალეროვანი საქართველო“ ახორციელებს წინასაარჩევნო 
კამპანიის მონიტორინგს, 19 მოქმედი მერიდან, მმართველმა პარტიამ 7 მოქმედი მერი მერობის 
კანდიდატად დაასახელა. ამომრჩევლებთან აქტიურ შეხვედრებს ძირითადად მმართველი 
პარტიის მიერ დასახელებული მერობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატები მართავდნენ. 
მმართველი პარტიის კანდიდატების წინასაარჩევნო დაპირებები უკავშირდებოდა 
ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემების მოგვარებას (ბაგა-ბაღების მშენებლობა, 
სასმელი წყლის პრობლემების გადაჭრას, გარე განათების მოწესრიგებას, გზების 
მოასფალტებას, დასაქმების ხელშეწყობას და სხვა). „ქართული ოცნების“ მერობისა და 
საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს რეგიონებში პრემიერ მინისტრი წარადგენდა. 
კანდიდატების წარდგენის ღონისძიებებს ესწრებოდნენ ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე და 
მოქმედი დეპუტატები, ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები, 
პარტიის მხარდამჭერები. დასახელებული კანდიდატები მაჟორიტარ დეპუტატებთან, ასევე 
საკრებულოს წევრებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან 
ერთად ხვდებოდნენ მოსახლეობას, ესაუბრებოდნენ „ქართული ოცნების“ მიერ 
განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებზე და გასცემენ დაპირებებს. მათ შორის, 
ატარებდნენ კარდაკარის საინფორმაციო კამპანიას.  

რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიებს და კანდიდატებს, ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდა, რომ 
ითანამშრომლოს ერთმანეთთან და რიგ ოლქებში საერთო კანდიდატები დაასახელონ ან სხვა 
ოპოზიციური პარტიების მიერ დასახელებულ ძლიერ კანდიდატებს დაუჭირონ მხარი. 

აგვისტოს მეორე ნახევარში გააქტიურდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა,“ რომელმაც 
მერობის კანდიდატები დაასახელა.  ოპოზიციის ნაწილმა: „ერთიანი ნაციონალური 

 
38 https://www.facebook.com/225385184188101/videos/1216364898784660 
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მოძრაობა“, „დროა“, „გირჩი-მეტი თავისუფლება“ და „ევროპულმა საქართველომ“ - თბილისში 
ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატები წარადგინეს. 39 

სამონიტორინგო ოლქებში დაფიქსირდა პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილება. მაგალითად, 
ყვარელში და ლაგოდეხში „ქართული ოცნების“ საკრებულოს წევრებმა, ხოლო ბოლნისში 
პარტია „ლელოს“ მხარდამჭერებმა,  მხარდაჭერა გამოუცხადეს  გიორგი გახარიას და მის  
პარტიას „საქართველოსთვის.“ 

კვლავ დაბალია ამომრჩეველთა ცნობიერება 2021 წლის არჩევნების შესახებ, განსაკუთრებით, 
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში. მონიტორინგისას გამოიკვეთა 
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლები, სადაც ამომრჩეველს აქვს ნაკლები 
ინფორმაცია 2021 წლის  არჩევნების შესახებ.40   

მაისში, წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაძაბულობა იყო 
დმანისის მუნიციპალიტეტში. დაძაბულობის წინაპირობა გახდა კონფლიქტი სოციალურ 
ნიადაგზე, რომელიც უფრო მწვავე და მასშტაბურ დაპირისპირებად იქცა.   კონფლიქტი 
მოდავე მხარეთა შერიგებით ხელისუფლების, სათემო და რელიგიური ლიდერების 
ჩართულობით დასრულდა.41 

 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 
 

წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგისას რამდენიმე საკითხი გამოიკვეთა, რომელზეც 
გვსურს ყურადღების გამახვილება. 

მმართველი პარტიის „ქართული ოცნება“ მიერ კანდიდატებად დასახელებული პირები, 
რომლებიც იმავდროულად მუნიციპალიტეტის მერები და საკრებულოს წევრები არიან, 
ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებიან მოსახლეობას, მათთან ერთად ეცნობიან ცენტრალური თუ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ მიმდინარე პროექტებს, 
ხსნიან სპორტულ მოედნებს, რეაბილიტირებულ სკვერებს,  გზებს, მართავენ კონსულტაციებს 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან. შესაბამისად, ეს პირები ფაქტიურად, საარჩევნო კამპანიას 
საკუთარი პოსტებიდან ახორციელებენ, რაც ზრდის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 
პროექტების წინასაარჩევნო აგიტაციისათვის გამოყენების რისკებს.  

მოქმედი კანონმდებლობით, არჩეულ პირებს, როგორებიც არიან მერები და საკრებულოს 
წევრები, კანდიდატად დასახელების შემთხვევაში, სამსახურის დატოვების ვალდებულება არ 

 
39 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31414463.html?fbclid=IwAR2zK6Ttn_IWmgscKoaqKu7kKprqjVE5x4mVKfKYsGTls_X4
TfUWahwnH8c 
40 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლები აბათხევი და წყალთბილა. 
41 https://www.facebook.com/PMMG.ORG/posts/4353044541412760 
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გააჩნიათ.42 თუმცა, ეს გარემოება ართულებს ამ პირთა მიერ სამსახურებრივი 
უფლებამოსილების განხორციელებისა და ჩატარებული წინასაარჩევნო კამპანიის 
ღონისძიებების ერთმანეთისგან გამიჯვნას43 და აფერმკრთალებს ზღვარს პარტიულ და 
სახელისუფლებო საქმიანობას შორის.  

მოქმედი კანონმდებლობით არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან არჩევნების დღის ჩათვლით 
აკრძალულია ისეთი პროექტების/პროგრამების განხორციელება, რომლებიც მანამდე არ იყო 
გათვალისწინებული შესაბამის ბიუჯეტში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ამ 
პროგრამების/პროექტების დაფინანსება გათვალისწინებული იყო ბიუჯეტში არჩევნების 
დღემდე 60 დღით ადრე.44 მონიტორინგისას გამოვლინდა, რომ მუნიციპალურმა 
საკრებულოებმა ცვლილებები ბიუჯეტში ძირითადად ივნისს-ივლისში განახორციელეს, რაც 
მიმართული იყო ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებზე.45 საარჩევნო კამპანიის 
ოფიციალურად დაწყებამდე პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტების ზრდა, წლების 
განმავლობაში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს, რომლის მიზანიც შესაძლოა იყოს 
საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვისათვის სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა.   

არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან არჩევნების დღის ჩათვლით ასევე აკრძალულია ისეთი 
სოციალური გასაცემლების ან/და შეღავათების დაწესება, რომლებიც არჩევნების დღემდე 
არანაკლებ 60 დღით ადრე გათვალისწინებული არ იყო საქართველოს კანონმდებლობით. 
შესაბამისად, მონიტორინგისას გამოიკვეთა, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად 
დაწყებამდე ადგილი ჰქონდა ახალი სახელმწიფო პროგრამების ინიცირებას, რომელთა 
ამოქმედება წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ პერიოდს ემთხვევა. შესაბამისად, ამ 
ინიციატივების გაჟღერება მართალია არ წარმოადგენს საარჩევნო კანონმდებლობის 
დარღვევას, თუმცა შესაძლოა, ეს პროგრამები და ინიციატივები წარმოადგენდეს საარჩევნოდ 
მოტივირებულ ხარჯვას ან წარმოადგენდეს საარჩევნო პროცესზე გარკვეული ზეგავლენის 
მოხდენის მცდელობას. შედეგად, საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებით მმართველი პარტია 
უპირატეს მდგომარეობაში ექცევა არჩევნებში მონაწილე სხვა სუბიექტებთან შედარებით:  

- 26 ივლისს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან 
დავითაშვილის განცხადება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების 
პროგრამაზე განაცხადების 1 სექტემბრიდან მიღების თაობაზე.46 სასოფლო-სამეურნეო 
მექანიზაციის პროგრამის ღირებულება 50 მილიონი ლარია. 

- 25 ივნისს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადება ოჯახებისათვის 
იპოთეკურ სესხებზე თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების თაობაზე, 

 
42 საარჩევნო კოდექსის 136-ე მუხლი. 
43 ერთ-ერთ ასეთ მაგალითს წარმოადგენდა თბილისი მერის, კახა კალაძის მიერ დევნილთა 36 ოჯახებისათვის 
სიმბოლურ ფასად (1 ლარად) საკუთრების მოწმობების გადაცემა. https://1tv.ge/news/tbilisis-merma-gldanis-raionshi-
mckhovreb-36-ojakhs-sakutrebis-damadasturebeli-mowmobebi-gadasca/ 
44 საარჩევნო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-3 პუნქტი. 
45 მაგალითად, ივლისის თქვეში ორჯერ გაიზარდა ააპების დაფინანსება ახალციხეში:  30 ივლისის ცვლილებებით, 
ბიუჯეტი 1 058 400 ლარით გაიზარდა, საიდანაც 70 000 ლარი მუნიციპალიტეტის ააპებზე გადანაწილდა, მათ შორის 
იქ დასაქმებულ პირთა ხელფასებზე. ივლისის თვეში 622 000 ლარით გაიზრდა მარნეულის ბიუჯეტი, საიდანაც  400 
000 ლარი სოციალური დახმარებებისათვის იყო  გათვალისწინებული. 

46 https://mepa.gov.ge/Ge/News/Details/20456 
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რომელიც 1 სექტემბრიდან დაიწყება და ითვალისწინებს ახალშეძენილ პირველ და 
მეორე შვილზე იპოთეკური სესხის 5%-დან 8%-მდე სახელმწიფოს მიერ 
თანადაფინანსებას, ხოლო მესამე და ყოველ მომდევნო შვილზე - 8%-ით. 47 

- 30 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, 300-მდე დევნილ ოჯახს 
ფართები სიმბოლურ ფასად გადაეცემა. აღნიშნულ ფაქტობრივ მფლობელებს 
საკუთრების უფლებით დაუკანონდებათ, როგორც საცხოვრებელი, ასევე დამხმარე 
ფართები.48 

- 2021 წლის 9 აგვისტოს პრემიერ მინისტრის განცხადება 2022 წლის იანვრიდან საჯარო 
მოხელეების ხელფასების გაზრდასთან დაკავშირებით. ასევე პრემიერ მინისტრის 
განცხადება, მერების შემთხვევაში ხელფასების გაორმაგების თაობაზე.49 

- არასაარჩევნო პერიოდში გაჟღერებული კიდევ ერთი ინიციატივა, უკავშირდება 
პანდემიის პერიოდში რეგულაციების დარღვევის გამო ადმინისტრაციული ან 
სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მოხსნის ინიციატივას. ეს ინიციატივა 
ითვალისწინებდა  სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან და 
ადმინისტრაციული სახდელისგან დაახლოებით 245 ათასი მოქალაქისა და 344 
იურიდიული პირის გათავისუფლებას. კერძოდ, იზოლაციის, კარანტინისა და 
პირბადის ტარების წესების დარღვევის გამო დაკისრებულ დაახლოებით 76 მილიონი 
ლარის გადაუხდელ ჯარიმას.50  

- 2021 წლის 26 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა  ირაკლი ღარიბაშვილმა 
ქვეყნის მასშტაბურ განახლებასა და 63 მუნიციპალიტეტში მასშტაბური 
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ განცხადება გააკეთა. 
პრემიერმა განაცხადა, რომ რეგიონების განახლების პროექტის პირველი ეტაპის 
ღირებულება 500 მლნ ლარს შეადგენდა, რაც დაახლოებით 15 000 ახალი სამუშაო 
ადგილის შექმნას ითვალისწინებს. ამ სამუშაოების დაწყება ივნისიდან დაანონსდა. 
პრემიერის განცხადებით, პროგრამით გათვალისწინებულ პროექტებს 
განახორციელებდნენ რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი" და თავად მუნიციპალიტეტები.  

 

 

 

 

 
47 http://gov.ge/index.php?lang_id=-&sec_id=288&info_id=79720 
48 http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=556&info_id=80223 
49 https://formulanews.ge/News/54908?fbclid=IwAR2CqKy5TXCz70hUuYp1olD3gSgucgCEcnLwu0qAsNJE2Oi8bPm8eMr4-
7I 
50 https://www.interpressnews.ge/ka/article/662450-pizikuri-da-iuridiuri-pirebi-romlebic-shezgudvebis-gamo-dajarimdnen-
jarimebisgan-gatavisupldebian 

https://formulanews.ge/News/54908?fbclid=IwAR2CqKy5TXCz70hUuYp1olD3gSgucgCEcnLwu0qAsNJE2Oi8bPm8eMr4-7I
https://formulanews.ge/News/54908?fbclid=IwAR2CqKy5TXCz70hUuYp1olD3gSgucgCEcnLwu0qAsNJE2Oi8bPm8eMr4-7I
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წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსება და 
პოლიტიკური რეკლამა  
 

22 აგვისტოს ტელეკომპანია ,,მთავარმა“ გაავრცელა სიუჟეტი, სადაც ნათქვამია, რომ 
მმართველმა გუნდმა, სუს-ის მეშვეობით, აგვისტოს თვეში, სამცხე-ჯავახეთში ბიზნესის 
რეკეტი განახორციელა, რის შედეგადაც შემოწირულობის სახით 700 000 ლარზე მეტი მიიღო.51  

იგივე ინფორმაციას ავრცელებს ადგილობრივი მედიაც. მათი წყაროს ინფორმაციით, 
შემომწირველების გუბერნატორთან შეხვედრებს სამცხე-ჯავახეთში ფინანსთა სამინისტროს 
საგამოძიებო სამსახურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების თანამშრომლები 
ესწრებოდნენ.  შეხვედრაზე მისულებს კი ჩხრეკდნენ და ართმევდნენ ყველანაირ ნივთს, 
ამოწმებდნენ დეტექტორით, რათა შეხვედრის მიმდინარეობა არ ჩაეწერათ.52  

ამავე ინფორმაციის თანახმად, 2-16 აგვისტოს ჩათვლით, სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით 87 
პირმა, პარტია ,,ქართულ ოცნებას“ ჯამში 661 000 ლარი შესწირა. აქედან 39 პირი ახალციხის 
მუნიციპალიტეტიდანაა, 20 ნინოწმინდიდან, 15 ახალქალაქიდან, 7 ადიგენიდან, 4 
ბორჯომიდან, 2 კი ასპინძიდან.  

 „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა შეძლო გასაუბრებოდა 
შემომწირველებიდან ორ პირს პავლე ბათმანაშვილს და გივი ტატალაშვილს. 
დამკვირვებელთან საუბარში ამ პირებმა განაცხადეს, რომ იყვნენ აღნიშნული პარტიის 
მხარდამჭერები, ამიტომ მათ ეს თანხები საკუთარი სურვილით შესწირეს პარტიას.  

ვინაიდან შეუძლებელია ყველა შემომწირველთან ინდივიდუალურად ინფორმაციის 
გადამოწმება და ამავდროულად, კონკრეტული გეოგრაფიული არეალიდან 
განხორციელებული შემოწირულობების ოდენობა და შემოწირულების განხორციელების 
დრო ტოვებს კითხვებს განხორციელებულ შემოწირულობებთან დაკავშირებით, 
მნიშვნელოვანია, ამ საკითხით როგორც აუდიტის სამსახურის, ასევე სამართალდამცავი 
ორგანოების დაინტერესება.  

უარი პოლიტიკური რეკლამის გაშვებაზე 

2021 წლის 26 აგვისტოს, ტელეკომპანია “იმედმა” პოლიტიკურ პარტიას 
„ევროპული საქართველო“ უარი 
უთხრა  წინასაარჩევნო უფასო პოლიტიკური რეკლამის ეთერში განთავსებაზე.53„ქვეყანას არა

 
51 https://mtavari.tv/news/54172-dareketebuli-biznesi-otsnebam-bolo-or-
kvirashi?fbclid=IwAR3gNYnTWdKIRAovb1Pwcp8qSYvy0vWASpT26gka3iJnLN2iuYiDqbWW5e0 

52 https://sknews.ge/ka/news/33494 

53 https://netgazeti.ge/news/560663/ 
 

https://mtavari.tv/news/54172-dareketebuli-biznesi-otsnebam-bolo-or-kvirashi?fbclid=IwAR3gNYnTWdKIRAovb1Pwcp8qSYvy0vWASpT26gka3iJnLN2iuYiDqbWW5e0
https://mtavari.tv/news/54172-dareketebuli-biznesi-otsnebam-bolo-or-kvirashi?fbclid=IwAR3gNYnTWdKIRAovb1Pwcp8qSYvy0vWASpT26gka3iJnLN2iuYiDqbWW5e0
https://sknews.ge/ka/news/33494
https://netgazeti.ge/news/560663/
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კომპეტენტური, კორუმპირებული და მოღალატე ადამიანები მართავენ“ — ნათქვამია რეკლა
მაში. 
აღნიშნული ვიდეორგოლი არის „ევროპული საქართველოს“ კამპანიის,  „სოციალური მაშველ
ის“ ნაწილი, რომლის ფარგლებშიც პარტია სთავაზობს ყველა ადამიანს, ვინც ხელისუფლების
 მხრიდან წინასაარჩევნოდ გახდება სამსახურეობრივი მუქარის ან სოციალურ-
პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლის ადრესატი, ცხელ ხაზზე დაკავშირებას და შესაბამ
ისი დახმარების გაწევას.54 

 ტელეკომპანიამ უარის მიზეზად,  კლიპის სიძულვილის შემცველი შინაარსი დაასახელა. 
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, ნებისმიერი პარტიის მიერ წარმოდგენილი 
ვიდეორგოლი, რომლეშიც სიძულვილის ენა იქნება გამოყენებული, ტელეკომპანიის 
განცხადებით, მათ სამაუწყებლო ეთერში არ განთავსდება.  

ტელეკომპანიის უარი რეკლამის განთავსებაზე შესაძლოა, 
შეიცავდეს პოლიტიკური პარტიის რეკლამის შინაარსში ჩარევის ნიშნებს. 

 

სადამკვირვებლო საქმიანობის განხორციელების 
ხელშეშლა 

 
29 აგვისტოს ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიან დამკვირვებელს ხელი შეუშალეს 
სადამკვირვებლო საქმიანობის განხორციელებაში, როდესაც ის ბოლნისის საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში შესვლას ცდილობდა. მიუხედავად იმისა, რომ დამკვირვებელს თან ჰქონდა 
დამკვირვებლის მოწმობა და პირადობის მოწმობა, დაცვის წარმომადგენლებმა, რომლებიც 
შენობას იცავდნენ, ის შეაჩერეს და საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში შესასვლელად 
სპეციალური საშვი მოსთხოვეს. მათ დამკვირვებელს ურჩიეს დალოდებოდა ოლქის 
თავმჯდომარეს, რათა მას შენობაში შესასვლელად დამკვირვებელზე საშვი გამოეწერა. 
ვინაიდან საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე შენობაში არ იმყოფებოდა, 
დამკვირვებელმა ითხოვა საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანთან გასაუბრება, თუმცა 
დამკვირვებელს განუმარტეს, რომ  საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის 
გამო, დამკვირვებელი კომისიის მდივანთან გასაუბრებას ვერ შეძლებდა და მას ვერც მისთვის 
საინტერესო ინფორმაციას ვერ მიაწვდიდნენ.  

 

 
54 https://on.ge/story/87989- 

 

https://on.ge/story/87989-%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%90
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სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტები  

ახალციხე 

25 აგვისტოს გიორგი გახარიას პარტიამ „საქართველოსთვის“ ბრიფინგი გამართა, სამცხე-
ჯავახეთში პარტიის კოორდინატორ ლევან თათოშვილის ოჯახის წევრების მიმართ, სამცხე-
ჯავახეთის მხარის რწმუნებულის - ბესიკ ამირანაშვილის მიერ სამსახურიდან წასვლის 
მოთხოვნასთან დაკავშირებით.55 ლევან თათოშვილის დედა, მარინა აბულაძე ახალციხის 
ბაღების გაერთიანებაში იურისტად მუშაობდა, ხოლო დეიდა -  თამარ აბულაძე, ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. მედიაში იმავე 
დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, თამარ აბულაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების 
შესახებ.56 ლევან თათოშვილის განცხადებით, მისი დედა და დეიდა 2021 წლის 24 აგვისტოს 
17 საათზე დაიბარა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა ბესიკ ამირანაშვილმა და ლევან 
თათოშვილის ოპოზიციურ პარტიასთან თანამშრომლობის გამო ორივეს სამსახურიდან 
წასვლა მოსთხოვა.  

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელი შეეცადა აღნიშნული ინფორმაციის 
გადამოწმებას როგორც მარინე აბულაძესთან, ისე თამარ აბულაძესთან. თამარ აბულაძემ - 
ახალციხის საკრებულოს აპარატის უკვე ყოფილმა უფროსმა არ გამოხატა დამკვირვებელთან 
გასაუბრების სურვილი, ხოლო მისმა დამ, ლევან თათოშვილის დედამ მარინა აბულაძემ, 
რომელიც  ახალციხის ბაღების გაერთანების იურისტის პოზიციას იკავებდა, დამკვირვებელს 
დაუდასტურა გავრცელებული ინფორმაცია. მისი განცხადებით, თუ ისინი განცხადებას არ 
დაწერდნენ, მაშინ რეორგანიზაციის საფუძვლით სამსახურიდან მაინც გაუშვებდნენ.  

ორგანიზაციის დამკვირვებელი შეეცადა აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმებას როგორც 
გუბერნატორთან,  ისე საკრებულოს თავმჯდომარესთან და ბაღების გაერთიანების 
ხელმძღვანელთან, თუმცა უშედეგოდ.   

ახალქალაქი 

ივლისსა და აგვისტოში პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან გათავისუფლდა 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 10-მდე თანამშრომელი. პირადი განცხადების 
საფუძველზე გათავისუფლებული პირების მოსაზრებით, ისინი არ წარმოადგენდნენ 
მმართველი პარტიისთვის სანდო და მისაღებ კადრებს არჩევნების წინ. ამ ადამიანების 

 
55 https://sknews.ge/ka/news/33520?fbclid=IwAR056B6hMD-WmdVqo7PVVgB2JvV-SJfY0FTjm4eR12rr3lHcT29ovjML9OI 

 
56 
https://sknews.ge/ka/news/33515?fbclid=IwAR332BDRkrMbTvFW6M9Bf7WIaypdVU7fL4cpf8nQsOMCjsrPQVPLcDQEfD
Q 

https://sknews.ge/ka/news/33520?fbclid=IwAR056B6hMD-WmdVqo7PVVgB2JvV-SJfY0FTjm4eR12rr3lHcT29ovjML9OI
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განცხადებით, უნდობლობა ძირითადად განპირობებული იყო ენზელ მკოიანთან57 და მის 
ოჯახის წევრებთან ახლობლობის გამო, ხოლო ორ შემთხვევაში - გათავისუფლებული პირის 
ოჯახის წევრის „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან“ კავშირის გამო. ამ პირთა განცხადებით, 
ვინაიდან მათ მაინც გაანთავისუფლებდნენ სამსახურიდან, მათ ამჯობინეს, თავად 
დაეტოვებინათ სამსახური პირადი განცხადების საფუძველზე.  

პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახური დატოვა გარეგინ კალივონჯიანმა და აგამალიან 
აიკანუშმა. გარეგინ კალივონჯიანი - ინფრასტრუქტურის განყოფილებაში მუშაობდა. 
აგამალიან აიკანუში - ახალქალაქის სამხატვრო სკოლაში დეკორატიული ხელოვნების 
მასწავლებლად მუშაობდა. ორივე მათგანი  ენზელ მკოიანის ოჯახის წევრებთან  
მეგობრობდნენ. 

პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახური დატოვა მუნიციპალიტეტის იურიდიული 
განყოფილების ხელმძღვანელმ ხაჩატურ ალექსანიანმა, რომლის მამა - ნელსონ ალექსანიანი 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერია. ხაჩატურ ალექსანიანის განცხადებით, 
მამამისის პოლიტიკური საქმიანობიდან გამომდინარე, მას მოსთხოვეს სამსახურის პირადი 
განცხადების საფუძველზე დატოვება.  

პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახური დატოვა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელმა სტეფან (ვალერა) ეზოიანმა. მისი გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზად 
ადმინისტრაციაში საპენსიო ასაკი დასახელდა.  

პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახური დატოვა ზედამხედველობის განყოფილების  
ხელმძღვანელმა - არშაკ მინასიანმა.  

პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახური დატოვა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
ერთ-ერთი ლიდერის არტურ მკოიანის დედამ - ანაიდა ხრიკიანმა, რომელიც ახალქალაქის 
მუსიკალურ სკოლაში პედაგოგად მუშაობდა.  მას სკოლის დირექტორმა სამსახურის 
ნებაყოფლობით დატოვება მოსთხოვა. დირექტორმა მიზეზად სკოლის მოსწავლეთა მცირე 
რაოდენობა დაასახელა.  

2021 წლის აპრილში სამსახურიდან პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან 
გათავისუფლდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საცურაო აუზის დირექტორი - აშოტ 
ხანოიანი. გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზად, წყალმომარაგების სისტემის მწყობრიდან 
გამოსვლა და Covid - 19 პანდემიის გამო, საცურაო აუზის გრძელვადიანი დახურვა 
დასახელდა.  აშოტ ხანოიანის განცხადებით, ის მოაზრებოდა ენძელ მკოიანის მხარდამჭერად, 
რაც მიუღებელი იყო საქართველოს პარლამენტის მმართველი პარტიის მაჟორიტარი 
დეპუტატისათვის - სამველ მანუკიანისთვის. ამიტომ ის იძულებული გახდა განცხადება 
დაეწერა და სამსახურიდან გათავისუფლებულიყო. 

 
57 ადგილობრივი გავლენიანი პირი, სხვადასხვა პერიოდში (2003-2020 წლებში) საქართველოს პარლამენტის 
დეპუტატი  პოლიტიკური პარტიებიდან „მოქალაქეთა კავშირი,“ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და 
„ქართული ოცნება.“  
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დმანისი  

2021 წლის 21 ივლისს, დმანისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ორი თანამშრომელი, 
ავთანდილ ოკმელაშვილი და ზახარ მურმალადოვი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ორივე 
მათგანი აცხადებს, რომ მერმა - გიორგი ტატუაშვილმა, პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლა, 
ვინაიდან ისინი ქართული ოცნების მხარდამჭერები არიან. 1 აგვისტოს, ტელეკომპანია 
,,იმედის“ ეთერში გასული სიუჟეტის მიხედვით, დმანისის მერი სამსახურეობრივად 
ავიწროვებს, თანამშრომლებს, რომლებიც ,,ქართული ოცნების“ მიმართ სიმპათიებს ღიად 
გამოხატავენ. მერის პირველი მოადგილის - ბადრი სუბარის განცხადებით, უკვე ერთი წელია, 
მერი თათბირზე დასწრების უფლებას არ აძლევს, რადგან ის ,,ქართული ოცნების“ 
მხარდამჭერია.  მერის მიერ, პოლიტიკური ნიშნით,  სამსახურეობრივ შევიწროვებაზე 
საუბრობს, მერიის სამსახურის უფროსი პაატა ყურიაშვილიც.58 

,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ ინფორმაციის გადამოწმების შედეგად 
ცნობილი გახდა დმანისის მერის პოზიცია ავთანდილ ოკმელაშვილისა და ზახარ 
მურმალადოვის სამსახურიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. დმანისის მერის 
განმარტებით, აღნიშნულ პირები სამსახურიდან მათ მიერ სამსახურებრივი დარღვევების 
გამო გათავისუფლდნენ. მათ ჰქონდათ სამსახურეობრივი დარღვევები და მიუხედავად 
გაფრთხილებისა, ისინი კვლავ აგრძელებდნენ კანონის მიღმა საქმიანობას- ასეთია დმანისის 
მერის პოზიცია. 

 

ზეწოლის ფაქტები 
 

ყვარელი 

ყვარლის საკრებულოს წევრის, ნინო ხუციშვილის59 განცხადებით, მას შემდეგ დაიწყო მისი 
ოჯახის წევრის დევნა, რაც მან მხარდაჭერა გამოხატა გიორგი გახარიას პოლიტიკური პარტიის 
- „საქართველოსთვის“ მიმართ. ნინო ხუციშვილის განცხადებით, მისი ძმა, ლევან ხუციშვილი, 
რომელიც ყვარლის მერიაში სპეციალისტად მუშაობს, 23 აგვისტოს პოლიციაში გამოკითხვაზე 
დაიბარეს. ლევან ხუციშვილს პოლიციაში განუმარტეს, რომ მის წინააღმდეგ საჩივარი იყო 
შესული, სადაც პოლიციის განმარტებით, მომჩივანი უთითებდა, რომ ლევან ხუციშვილი 
მასზე შეურაცხმყოფელ კომენტარებს წერდა სოციალურ ქსელში. ნინო ხუციშვილმა 

 
58https://imedinews.ge/ge/regioni/212588/imedis-kvira-dmanisis-meriis-kopil-tanamshromlebs-shekhvda-romlebits-
atskhadeben-rom-merma-isini-ukanonod-gaatavisupla?fbclid=IwAR3-7mRQiq-uIFaichITbW5BaERUbW4CDF5u1D0XPU-
hXZb3VKk3uO9ZSwk 

59 ნინო ხუციშვილი ყვარლის საკრებულოში „ქართული ოცნების“ ფრაქციის თავმჯდომარეა. 

https://imedinews.ge/ge/regioni/212588/imedis-kvira-dmanisis-meriis-kopil-tanamshromlebs-shekhvda-romlebits-atskhadeben-rom-merma-isini-ukanonod-gaatavisupla?fbclid=IwAR3-7mRQiq-uIFaichITbW5BaERUbW4CDF5u1D0XPU-hXZb3VKk3uO9ZSwk
https://imedinews.ge/ge/regioni/212588/imedis-kvira-dmanisis-meriis-kopil-tanamshromlebs-shekhvda-romlebits-atskhadeben-rom-merma-isini-ukanonod-gaatavisupla?fbclid=IwAR3-7mRQiq-uIFaichITbW5BaERUbW4CDF5u1D0XPU-hXZb3VKk3uO9ZSwk
https://imedinews.ge/ge/regioni/212588/imedis-kvira-dmanisis-meriis-kopil-tanamshromlebs-shekhvda-romlebits-atskhadeben-rom-merma-isini-ukanonod-gaatavisupla?fbclid=IwAR3-7mRQiq-uIFaichITbW5BaERUbW4CDF5u1D0XPU-hXZb3VKk3uO9ZSwk
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განაცხადა, რომ პოლიციას მისი ძმის დაკავება ჰქონდა გადაწყვეტილი. 26 აგვისტოს ლევან 
ხუციშვილი საავადმყოფოში გულის შეტევით მოათავსეს, რასაც ოჯახი ზეწოლას უკავშირებს.  

 

რეკომენდაციები 
 

წინასაარჩევნო კამპანიის უკეთეს გარემოში წარმართვისათვის მნიშვნელოვანია შემდეგი 
რეკომენდაციების გათვალისწინება:  

 პოლიტიკური პარტიები, კანდიდატები აქტიურად უნდა ჩაერთონ წინასაარჩევნო 
კამპანიაში, შეხვდნენ ამომრჩევლებს და გააცნონ თავიანთი პოლიტიკური პროგრამები. 
იმ ოლქებში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები, 
უზრუნველყონ მათთვის გასაგებ ენაზე ინფორმაციის მიწოდება, რათა ამომრჩეველი 
იყოს ინფორმირებული პარტიების მიერ შეთავაზებული პოლიტიკური პროგრამების 
შესახებ და გააჩნდეს ხელმისაწვდომი ალტერნატივები გააზრებული არჩევანის 
გასაკეთებლად.  

 მნიშვნელოვანია, არჩევნებში ჩართულმა პოლიტიკურმა აქტორებმა თავი შეიკავონ, 
წინასაარჩევნო კამპანიაში სიძულვილის ენის და დეზინფორმაციის გამოყენებისგან, 
რამაც შესაძლოა გაამწვავოს პოლიტიკური პოლარიზაცია. აღნიშნული ფაქტორი, 
ამავდროულად შეიცავს დაპირისპირებისა და ძალადობის წახალისების რისკებს, 
პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერებს შორის.  

 სამართალდამცავმა ორგანოებმა  დროული და ეფექტური რეაგირება უნდა მოახდინონ 
წინასაარჩევნო პროცესში გამოვლენილ თითოეულ სავარაუდო დანაშაულებრივ 
ფაქტთან მიმართებაში,  რაც მნიშვნელოვანია არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ 
გარემოში ჩასატარებლად. სათანადო პასუხები უნდა იქნას გაცემული წინასაარჩევნო 
პერიოდში გამოვლენილი ზეწოლის, მუქარისა და სამსახურიდან გათავისუფლების 
ფაქტების ირგვლივ,  რათა საარჩევნო პროცესში ჩართულმა მხარეებმა შეძლონ თანაბარ 
პირობებში, დაუბრკოლებლად, წინასაარჩევნო კამპანიის განხორციელება. 

 მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა თავი უნდა შეიკავონ სახელმწიფო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების 
წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენებისგან. მნიშვნელოვანია, რომ საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები არ ჩაერთონ წინასაარჩევნო კამპანიაში მათი 
ნების საწინააღმდეგოდ.  მნიშვნელოვანია, იმ მერებისა და საკრებულოს წევრების 
სამსახურეობრივი მოვალეობის განხორციელების გამიჯვნა საარჩევნო კამპანიის 
ღონისძიებებისგან, რომლებიც არჩევნებში კანდიდატებად არიან დასახელებულნი. 

 საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის 
ხელშეწყობის საინფორმაციო კამპანია უნდა გააძლიეროს, განსაკუთრებით ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. 
ამასთან, უზრუნველყოს საინფორმაციო კამპანიის წარმართვა მათთვის გასაგებ ენაზე. 
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